‘HET IS BELANGRIJK OM
ACHTEROM TE KIJKEN, JE SHIT
ONDER OGEN DURVEN ZIEN’

DERTIG JAAR LANG VERZWEEG HÉLÈNE
HAVINGA (51) DAT ZE MISBRUIKT IS DOOR
HAAR OUDSTE BROER. HAAR ONTHULLING
WAS EEN VERADEMING. ‘INEENS VOELDE IK
ME EEN STUK VRIJER.’

‘Jaren geleden gaf ik een meisje van 11 twee keer per
week extra rekenles. Het lukte haar niet om het niveau
van haar klasgenoten bij te benen. Wekenlang boekte ze
geen vooruitgang, totdat ik met haar in gesprek ging. Ze
vertelde dat ze uit Kaapverdië komt en dat haar moeder
in de gevangenis zit. Ik voelde haar verdriet en zag dat ze
behoefte had aan een luisterend oor. Sindsdien praatte

op. Daar werd ik tijdens een coachingsessie met mijn neus op de
feiten gedrukt. Heb je iets ergs meegemaakt in je jeugd, was de
eerste vraag die de trainer mij stelde. Zonder na te denken zei ik:
"Ja, ik ben misbruikt door mijn broer." Het uitspreken van deze
woorden luchtte op. Ik voelde me ineens een stuk lichter. Daarna
ging het balletje rollen. Hoe zou mijn omgeving reageren op deze
onthulling? En wat moest ik doen om deze traumatische ervaringen

vier processen: de onbewuste fase, het onder ogen zien van het
probleem, de verwerking- en de zingevingfase. Veel slachtoffers
blijven hangen in de verwerkingsfase. Ik wens dat slachtoffers ook in
de zingevingsfase gaan komen. Ik heb gemerkt dat het belangrijk is
om achterom te kijken, je shit onder ogen durven zien. Groeien doet
pijn en dat is niet altijd fijn. Maar op die manier ben ik mezelf wel
meer gaan snappen. Ik vond mezelf steeds meer de moeite waard

ik eerst vijftien minuten met haar om vervolgens vijftien
minuten keihard met de rekensommen aan de slag te
gaan. Na een half jaar zat ze weer op het niveau van
haar klasgenoten. De moraal van dit verhaal? Dat je met
openheid en verbinding heel ver komt. Sinds ik eerlijk
durf te zijn over mijn verleden komen er allemaal mooie
dingen en mensen op mijn pad.’

te verwerken? Had ik eigenlijk last van een trauma?’

en ontdekte mijn kwaliteiten. Daardoor heb ik meer zelfvertrouwen
gekregen. En ben ik steeds meer dingen gaan doen, waar ik echt
blij van word. Ik ben gestopt met mijn baan als leerkracht op een
basisschool en ben nu coach bij de Meldcode Huiselijk geweld en
kindermishandeling. Ook geef ik trainingen op scholen. Ik wil dat
deze thema’s meer bespreekbaar worden in het onderwijs. Dat
kinderen weten dat het niet hoort en dat ze erover durven te praten.
Door te investeren in preventie kunnen signalen op tijd worden
opgevangen en hoeven kinderen niet net als ik dertig jaar met een
groot geheim rond te lopen.’

‘MAAK
INCEST
BESPREEKBAAR’

TSUNAMI AAN EMOTIES
‘Met bonzend hart vertelde ik het ’s avonds aan mijn man. Ik
schaamde me dat ik het nooit eerder had durven te vertellen. Het
geheim stond overigens niet tussen ons in. We hadden al meer dan
vijfentwintig jaar een gelukkige relatie. Gelukkig reageerde hij lief
en begripvol. Hij vond mijn broer altijd al een vreemde snuiter. Mijn
kinderen van vijftien en twaalf reageerden heel verschillend. De
een werd stil en de ander woest op mijn broer. Bij mijn ouders en
broers en zus veroorzaakte mijn uit de kast komen een tsunami aan
emoties. Gelukkig ontkende mijn broer het niet. Daar was ik heel
bang voor. Mijn vaders reactie was een klap in mijn gezicht. Waarom
vertel je dit, vroeg hij. Het gaat toch goed met je? Hij verweet me
dat ik het leven van mijn moeder ruïneerde. Zes maanden later
werd hij ziek en overleed hij. Volgens mijn moeder kwam dit door
al dit gedoe met mij. Ik was boos en verdrietig. Gesprekken met
mijn man, familie en vrienden deden mij inzien dat mijn ouders de
onthulling niet onder ogen durfden te komen. Dat gaf me troost en
hielp me bij het verwerkingsproces. Met mijn oudste broer heb ik
nauwelijks contact meer. Ik was eerst heel boos op hem, maar voel
nu vooral medelijden. Voor mijn moeder blijft hij het zorgenkind. Ze
neemt hem in bescherming. Dat vind ik jammer, maar ik heb het
geaccepteerd. Voor haar is het als 84-jarige die opgegroeid is in een
tijdperk waarin het een taboe is om over gevoelens te praten, lastig
om met deze situatie om te gaan.’

INCESTMOPJES
‘Voor mijn eigen verwerkingsproces ben ik een lijst met vijftig
vragen voor incestslachtoffers gaan maken. Ik was vooral benieuwd
naar de verhalen van mensen die net als ik niet in de goot waren
terecht gekomen. Hoe waren zij met hun verleden omgegaan? De
vragenlijst werd door honderdzestig mensen ingevuld. Ik verzamelde
ook verhalen, gedichten en spreuken die ik heb gebundeld in een
online tijdschrift. Ik denk dat dit alles mijn therapie is geweest.
Het heeft mij inzichten opgeleverd, waardoor ik me nog veel beter
ben gaan voelen. Ook heeft de zoektocht me een leuke vriendin
opgeleverd. Haar verhaal had veel overeenkomsten met het mijne.
Samen hebben we ook kunnen lachen, vooral toen we het hadden
over incestmopjes.’

OPLUCHTING
‘Van mijn vijfde tot mijn twaalfde ben ik misbruikt door
mijn oudste broer. Dertig jaar sprak ik er niet over. Ik
dacht: als ik niets zeg dan is het er ook niet. Last had ik
er niet van. Wel liep ik behoorlijk op mijn tenen. Ik pakte
van alles aan om maar niet te hoeven voelen. Ik besefte
dit pas goed op een training van mijn werk. "Hoe oud
denk je te gaan worden?", vroeg de spreker van de
cursus. Ik wilde tachtig zeggen, maar zei dat ik geen
idee had. Met mijn werktempo en drukke sociale leven
wist ik dat ik deze leeftijd nooit zou bereiken. Ik nam
wat gas terug en pakte een nieuwe studie tot coach
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ZINGEVING
‘Wat voor mij therapeutisch werkte, waren gesprekken met anderen.
Ik ontving veel betrokkenheid en medeleven. De literatuur die ik las
over incest vond ik bagger. Zo’n beetje iedereen die incestslachtoffer
was geweest, kwam in de goot terecht, kreeg anorexia of borderline. Jarenlang liep ik zelf ook met de angst rond om ziek te worden.
Gelukkig gebeurde dat niet. Vorig jaar werd ik vijftig en voelde ik
me sterk genoeg om mijn incest in het openbaar bespreekbaar te
maken. Het overkomt zoveel mensen maar bijna niemand durft
er uit schaamte over te praten. Incestslachtoffers ondergaan vaak

WIL JE HET ONLINE
TIJDSCHRIFT OVER
INCESTSLACHTOFFERS
VAN HÉLÈNE HAVINGA
LEZEN? KIJK DAN OP
INCESTINZICHT.NL
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