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RAND NG, ]!I1I.HÀEL REI,NDERs

VAN HET TEÀM VERKRACHTING,

AaNRANDTNG EN 5cÈrNN s DER

EERBAARHEID (VA5) vAN DE

AMSTERDAMSE lE!6D EN

IEDENPOL TIE VERIELÍ MEER

L1oNrquE BRAAMS GÀar rN oP

WÀ] SLACHTOTFERHULP VOOR

VERDER zoals alfl,D EEN

3ET AM5TERDAM§ NÈTWERK TER

BESTRID NG vÀN VRouwEN

BI]EENKOMsT OVER D I ONDER.

NIEUwE sUBslD E IER BESTRI,

DING VÀN (INDERPORNO. EN TOÍ

SLOT DE COLUMN VAN 5 MONE

TMMANMEToAARNDIKEER
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Verkrachtligszak€n kunren de gemoederen aardig in beweging houden. Zo is in
Utre.ht wel geblekef, waaÍ een serlev€rkÍa.hrer d e I de íad actief w.q hi.n
denlang het nleuws he€ft bepaald. D€ groepsverkra.httng in h€t Amsterdamse
nadsdeel Weíerp.rk zorgde nlet ale€f in de bu!ít voor grore onrlstj maar was
zelfs aafleid ng tot h€t stell€i van Kanrer!ragen. En de gewetddadige veÍkra.hting
van een ,l iarge vrouw r her pa* van her FredertkspLetn teidde tot blu{onder
zoek waaraan maar Llelst 25 Íe.hercheuE meewerkren.

Ni€l alle zaken komen uitgebÍeid in het fieuws. Eii d€ Amíerdadrse So.iat€ l€usd
en Zedenpotitie zijf vorig jaar in roiaal 91 metdtnCei b rneng€konren van v€r
krachlinS en is 10, keer aangifte gedaan. Van aanrandtfg waren er 165 metdins€f
en 65 aanglfter. H eruit blijkt wel, dat z€denrechercheu6 hun werk vr lwe g€he€t
buiten de schijnwerpeB van de medla doen.

IUi.hael ReijndeÍs is een vaf de r€chorche!rs van de Amsrerdamse zedefpottie.
die dagelilks le maken heeft mer slà.htoff€rs €n daders v;f zedenzaten. tn der€
iieuwsbrefve(eh hij ove. de proc€dure en riii ervaringen. VeÍder konrr aan het
woord 

^4onique 
Braams, een van d€ vrilwitig€rs van StachtofÍeÍhutp, eesDe.iatl

se€rd li ondersteun ng aan sla.hroÍfe6 van zedenmi§d ivei.

"Als zi.j dat zo voelt,
dan ïs het zo"

Michael Reiinderg is een van de zeventien recherch€urs die zaken behan-
delt binnen h€t team Verkràchting, Aanranding en Schennjs der Eeíbaarheid
(VAS) van de Amsteídamse ,eugd- en Zedenpotitie. De zaken die binnen het
t€am aan de orde komen, ziin per definitie delicaat, Voor een goed verhoor
vàn slachtoffeÍs en daders, zo bliikt uit Michael,s ervaringen, kan de
houding van de rechercheur b€pal€nd ziin.

'iAls sla.htoffeE binnenkom€r b j het
team", vertelt een zeer bevlogen
Íe.herheur, ligt onze eerste pioÍileil
op het b eden vàn hulp. We vÍasen
altljd: wat vetuachr ! van ons, wat

kuriren we voor u doent Dal doen w€
in een iniake gesp.ek. De sla.hloíÍ€rs
.n 95óó van de g€vallen gaai her onr
vrouwen or meisies- k!fren zelf
ki€ren of zij all€€n meLding maken of
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Verkrachting en aanrandi
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ook aàng fte wiLlen doer. we v€deL en

a tijd wàl het b€lekent om aangift€ le
doen, emolioneel en praktls.h. ln

praktis.he zln vÍaag ie met een

aanglfte aan juíltie de dader

vooÍ de rechler le brenger."
''Een reden om aLleen een

m€lding te doen kan zlin

dat vrouwei ons wiLlen

waaÍschuwen maar veÈ

der geen sores wilLen.

We respecteren dat al

tljd. maar wat voor mii

weL vaststaat s dat le
de gevoLgen van h€t
misbru k nlet kunt ont-

lopen. lk zi€ lrier w.L

vÍo!wen di€ uÍen zijn

verkra.ht dooÍ meerdeÍe

minnen en dan zeggen:
'Ach, ik ben blij dal ik nog

IeeÍ. Zo'n La.oiieke houd ns

we*l mlsschien op dal moment,

raar zal zich eer keer wreker.

Er zlin slachtoffers die iels komen ver
tellen wat laren Seleden ls gebeurd,

onrdal het bljvoorbeeLd lr eef ther.pie
naar boven ls gekomen.

"Soms loopl h€t inlak€ Sesprek dlrect

over in €en aangifte. Wil een sLachloffeÍ

er e€Íst over nadenken of ze aargifte
doet, dàn is het weL belangr ik dat

ev€nt!ele sporen zo sneL mogelilk

worden velligeeíeld. Er kuiien
b jvoorbeeLd speekseLspoÍer ziin,

ha.Ísporen, spermasporen. Een poLiti€

ans kan deze alt ld teÍ plekke komei
arnemen. Hil maakt dan ook een heel

Sedeta ll€erde oÍnschrjving van het

Letse, kiikt nàar de gezondheld van het

sLà.lrroifeÍ, naaí d€ kans op zwangeÈ

s.hap of s€sla.htszieken. Ook hi€Í
geLdr .lr ld: aLl€Èn als het slachtoíí€r
dit w 1."

Openbaar M iniste ri e

Het aM en de polhie hebbei Bezddenll itiÍiotief genonen tot de opri.htinE von een

IelefaDch lnfornodepunÍ slo.hróflta De ooiSerer ko, h,er tete.ht net vrosen ater de zaak

zaob: É de dadet inniddek bekend, welk instonte heeft de zaok n behandelinE, wóÍdr de zóók

doat de íe.htet behantlcld èn hae Ead Íln voat .rohdÉsenent Ansteídon À her I€lefóan-

nunnet 024 541 3939

Politie
De Annerdotuse leugtr en zedenpotine behondek olh zeden2aken van het disttict Ansterdan
Anstellóhd tueÍ uitzandeting vdn de zolen un Anrsrerveen en kent vier afdeingen: ve*rcch ng,

Aantundine & Schennit det Eebooheid, Seksuele (rnderm,§handei,"& Kinderpaína en

Wóu||enhondet & PÍosturtie. Van vetunchlils werd votiE jaat 9l keer een neldinE sedaon en

lA2 keeÍ een oongifle ln 80% von olte vetuío.htingszoken kenÍ de doder het slo.htaffervón
oónróndlne woten eí in 2001 165 neldinsen en é5 aonsiften Vón het aonÍol rercaídetingen

zijn bijde porne seen tijfeÍs bekend.
yaot ne.t infotnorie aver het wít vdn pohie e, j6 ie br'seksueelseweld zijn erve^.hittende
bto.hutes veturijsboot op het pólitebrÍeau U kunÍ hierhat aok betten ner de infotijn Aó 8a5 t

lNSTll'lCTlEF HET BESTE

Zelfb€schikk rg, Íespeit. H€t opnemen

van de aargifte saat veídeÍ dan €en

kopje koffe en het intikken van
gegevens zoals je weleens in polit e

flms zi€t. le krijgt hier geregeLd

mensen die a le controle kwijt zijn.

Schuldgevoel speeLt bilna aLtijd €er ro1,

bilna aLle vrolwen denken dit ze het

v€rkeerd hebben gedaan. 'k had daaÍ

nlet Íroet€n lopen'. zeggen ze, of'k
had andeÍe kLeren aan moeten Íekken'.
Her 2iin meestaL iÍ€ète sedachten,
maar k zàl nooit z€gg€n dat het onzin

ls, w.nt als zij dat ?o voe t, dan s h€t
zo ]k vraag wel alt jd waarom. zeggen

ze 'k had moet€n glllen,' dan vraag ik

'WaaÍom h€b le het n et sedaan?' k

de.k dat vrouwen vaak lnst f.tief het

bene doen. Negen van de tien keer

zuLlen ze riet ve.hten, lroosult p.obe

ren re te ordeÍhandeLen. Ze vrag€n de

dad€r een.ondoom t€ g€bí!iken,
voorzi.hlig te do€n, bl€den aan henr af

te lrekken. GilLen ze w€|, daf is dat n

die sit!atie vaak ook h€t b€ne."

OP ZOEK NAÀR SPOREI'I

'ALs het om h€t opsporinssofderoek
gaat, s.lratten wt eerst do kansen ln.

Sperma op zlch bewilst nlet veel Íre€r
dan dat eÍ sprake ls g."weeí van s€ks.
En relatie lussen eventuee LelseL ,"n

verkra.htlig s ook moeililk aan te
tonen, omdat emand op veel manieren

letsel kàn oplopen. Vaak gaan we

meteer k iken op de pLek wa.r het

gebeurd s en nemen we bewisíukken
in beslag, bijvoorbeeld een laken. We

zoeken ook setulsen op. H€eft emand

lawaai gehoord, horen gillen, €en auto

keihard hor€n wesrljdenl"
''Ja, h€t is soms haaÍ woord tegen hel

/ijne. ie kijkl dan iaar ve15chlllende

aspe(en. s het al eerder gebeurd? Ja.

We gaan .aar haar moed€Í. vragen of
haar iets aan h.ar do.hter opsevallen v
is Heeft ze aboÍtu! laten pleg€n? Gaan

w€ naar de aboítuskllniek. Nulen nul

en nrl ls Ééf, zegsen wil altiid. íiliar
ve.gis ie niet, het is heel vÈeL burea!.
weÍk. We lulsteren tel€foons ai, k lken
naar ànaloge fe ten ult het ar.h ef,

''s achtoífers z ln er van aL e leelliiden,
van aLle rafgen en slanden €. van.ll€
kleuren. En het erige wat ie eigenLijk

over de daders kunt zeggen is dal ze

doorgaans niel m€i een steÍke moraal

riin opsevoed. Als eí al e€n trend is,

ls het dat ze steeds joigeÍ worden. we

z en h er zelf, jonsetj€, van eLí laaL"
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TERUGKOPPELIIiG

lllichael veÍbaast zi.h na zes laar niet
vaak ireeí Wai je kÍnt veízinnen, dàt
gebe!Ít ook, daàr maak ik ine eeen
llus es ov€r Cyn s.h word ik er ni€t
,an onrdal mijn weÍeld Croter È dan
wat ik hieÍ m€emaak. Woede vooÍ een

dadeÍ voeL ik ook z€ldei. lk ben op-

Íeihl selnteresseerd.0ok bij hem ls er
waaÍschllnlljk een tÍiest verhaal, ik vind
dal hij behalve stràf ook huLp verdi€nt.
Word ie wel door woed€ ov€nnand.
dan Loop ie even w€9, neemt le.olega
lret even over, dat werkt ook wel vaak

soed. GÍote zaken doe je a tiid met z in
lw€eèn. Die !e.horen word€n ook
opsenomef en ultgetypt. Soms zit er
€ef psy.holoog in de andere kam€r die
kan adviseren v a het .omp!terscheÍn."
"Het verhoor duuÍt soms dàgen. le
mo€t probeÍen lot de dadeÍ door te
dinsen. Het moet hem d!idelijk
worden dat een bekentenis iets
opl€v€Ít. Dat h ieindeLijk kaf zeggen

dat hlj spljt heeft, dat hij hulp kan
krljsen, verd€Í met zijr leve. kan.
Koml dat momeit, dan z in het vaak
heel emorionele to€sta.d€n."

HeLaàs hebben wil ge€f zkht op hel
ulteindeLijke aantil verooídelins€n. Er

is geen terugkoppeling en tegen de t ld
dat d€ zaak vooÍkomt zijn wlj àl hon
derd zaken verdeÍ. la, ik ! nd àbsoluut
dat dat beter moer. D.t wij bii justirie

fformatle kr ig€n oveÍ zaken ef dal eÍ
o€n íanda.rdkoppelins is zodài w l

daàrop ook kunnen íur€i."
'' k ben bll mel het tevred€flre ds

onderzoek dat binneikort onder
.Lièntef wordt gelrouden (ritgevoerd

door TransA.t, red.). H.t is lerk om t.
wetef aLs eei raak guníis is !itge
pakt, nra.r k bef nog v€e meer
beiieuwd naar wat mirgaat. Al zili wii
zeLf nog zo e.thousiàst, ik vind ier dat
ure ons work zó nroelen bliiven doen
omdat wíj denken dat we het Soed

En aLtijd ?ljn vrouw€n bang dat z€ lret

HOUVAST KWUT

SlachtolÍrÍhrlp s n et voor led€Íeen
geschikt. Ziin sLachtoíl€u te eB in de
waÍ, dan beqinner wii eÍ i€t aan. dan
verwilzen we dooÍ naar de Riigs of een

zeListand I psy.ho.theÍàpeut Eí is nu

b j het AMa eef psy.hotÍaumat€.Ín
voor heel emíige g0vilLen. À4eesrat

weet je aL ets va. de zaak via !o iii€.
A s het nod s s, kln je vijf of zes

sesprelkef doen. le begi l m€r
lnvef tarlser€n, !€f beetle stÍrct!uÍ
in h€t verh.a bÍengen. Vaak h€ip l!
m€t re.hnis.he dlnser: her vo€gtist
íornruler voor de Íe.htsraak, hÈt

''Boosheidl Nee, daiÍ rijn slacht.ff!rs
in dit slrdlum nog niet aar toe Als ze

hier komon, z li ,e nos veel t€ lee
bez g l€ b.vatten wat er s gebelrd.
Vrak blljv€n ze h€t verhiraL ve eLi€n,

z-"1f5 lol tvr' ntiC keer toe. Dat ls So€d,
hoe nre€Í z€ pÍaten, hoe betrL
Lu Íeren È €er lorm van erken ring en
erkenning is hetl be angrjk. ln hun
omsev fg hore zr al vrii sn€l l.lou er

íou maàr o!er op', hier niel."
Wat er bel€r kan? fuli.haeL no€mde het
probleem ook aL. Wat k heÉl erS !ind,
is dat er voor jofge meisjes die st.drl
offer zlj s.vrord€n en met w e her

thu s ni.,1 meer gaat, zo vJe n g pLrrts
i5 voor opvàng. Hel d!u( rndnr €n her
druí maar, ze raken rLk holvdsr kwilt,
verdwalei ..mpleet hel s zo :onde

Slachtofferhulp:
"Blijven praten"

Bij elke a.ng fte zal de polltie het
sLa.htoffeÍ wiizen op de mogetilkheden
vaf SLa.htotrerhuLp. IMoniqu€ Br.àms È

een van de vrljwiLiigers van Sla.htoffeÍ
h!lp die gespeclaliseerd zlln in zeden.
zaken. z j geeft pr.ktlsch€, iuridische
€n emotiofeLe ondersleunins. Als her

helpt, lulsteÍt ze met llefde twlnrig keer
f aaÍ hetzelfde verhàai.

E k€ iinsdag hordt À4orique saÍnen

met een collesa van SLa.hioiïerhuLp
kantoor aan het hoofdburear v.n
poltle in de íL4anrixnràat. À4i.h;eL en zij
Lopen regelmalig bij elkaar r en uit.
Wit beidef in de omga.C met sla.hr
offrÍ! m€emnken, venoont st€rke

''lk zie Nederlandse sLa.htoffers", zegr

!lonique, 5ur faàmse, Anli liainse,
l\4arokkaanse, in mindere mat€ Turkse

5lachtoíÍers. Ze ziif var aLe leeftiider,
maar ik denk toch dal het zwaarrepunt
List op heel longe meisjes, van 14, r5,
16 iaal ln de arseLopef dre la.r heb ik
drle keer €er maf g€sproken. AlLedrie

de keren h€bbei re weer aígehrakt.
A lochtone vÍorwef hakei ook vaak al
onder dÍuk vàn de omgeving. 'We os

sef het zell lve op', ,eggen ze dan.
'We moeten d€ vu Le was niel builef
lrangen."Hij is Loch bast goed vooÍ de

''là, het gaàl om alle zaken: !eÍ
kr..hting binnen hot huwe iik oÍ de

rc at e, lncest m€t vader, oorn of n€eF,

vÍieidles, b!urman. d€ spre€kwooÍ
de iike ense màn u t de bosies Hel

Saàl om.ll€ voÍmen vdi gewe d:
rnessen. vuL'rvr'apens, lo!wen. verb.at..

S lac htoJ.l? rhu lp
tn 2001 hebben de AnsÍedonxe medewcÍkus ídn srd./lofethutp j2 t sld.tnaffes nr z.d.n
zoke, onde^re,n4 Èls neer don een k||o-, van dite siadtLaffe6 dre eor m.rdins ofo..g,/ie
von retue.htins oonnndhE af e\hibí)anisme b4 de porlt hcbben Seddon yooi ,;eer
infam otle: \| w\| s ta.htafe h rtp nt


