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GEWELD EN HULP BIEDEN BIJ DE GEVOLGEN VAN GEWELD.
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POSITIVI-TIJD
Op de Fierschool kregen meiden tijdens de corona-

lockdown een opdracht: bedenk een initiatief om in deze 

tijd van crisis positiviteit en warmte de wereld in te sturen. 

Lara shopte een hoeslaken en verf en trommelde haar 

beste vriendin op. Samen maakten ze een prachtig 

spandoek en hingen het op langs de weg bij de Veilige 

Veste in Leeuwarden, zodat iedereen die voorbijkwam 

deze positieve boodschap kon zien. Mission accomplished! 
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D 
it magazine hebben we het thema ‘familie’ 

meegegeven. Je familie is je basis. Je 

fundament. Voor de één is dat fundament 

stevig, stabiel en warm. Voor de ander is het 

wankel, onvoorspelbaar en onveilig.

Maar welke vorm je fundament ook heeft, hij is belangrijk 

voor je. Familie is belangrijk – hoe de verhoudingen 

ook liggen, wat er achter de voordeur ook gebeurt. 

 

Bij Fier zien we dit heel duidelijk – zeker bij de jongens 

en meiden, de kinderen, die wij behandelen. We zien 

het verwoestende effect als er niemand voor je is, als 

je het gevoel hebt dat er niemand van je houdt. Als 

degene die je lief hebt je pijn doet en het fundament 

onder je vandaan brokkelt. Daarom is ons er alles aan 

gelegen om dit fundament te herstellen. We betrekken 

ouders en andere naasten – waar mogelijk – bij de 

behandeling, we werken toe naar een ‘knip’ in het geweld 

– zodat het niet langer van generatie op generatie wordt 

doorgegeven. Zodat het stopt. We zorgen voor een warme 

en liefdevolle benadering. En als de situatie daarom 

vraagt, zijn wij tijdelijk de familie die zo hard nodig is. 

 

De mooiste momenten bij Fier zijn die waarop 

kinderen weer veilig terug naar huis kunnen.  

Want thuis, bij je familie is nog altijd de beste plek. 

Linda Terpstra  
Voorzitter Raad van Bestuur Fier

P.S. Toen een groot deel van dit magazine werd gemaakt, 

was er nog geen sprake van een corona-crisis. Daar zijn we 

pas later in beland. Een tijd waarin familie misschien wel 

belangrijker werd dan ooit. Koester je naasten en wees lief 

voor elkaar!
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Hoe heb jij onze eerste ontmoeting ervaren? 
Anouk: ‘Tijdens ons eerste gesprek zijn we meteen de 

diepte in gegaan om te kijken naar jouw leven, jouw familie 

en wat voor jou belangrijk was. Maar we hebben ook wel 

gelachen tijdens die eerste ontmoeting!’ Noah: ‘Ja, jij was 

ook wel, hoe noem je dat, een social butterfly. Ik dacht 

meteen: oké, dit is een grappig persoon. Het was gewoon 

leuk en ik voelde genoeg ruimte om open te zijn over wat 

ik voelde.’ Anouk: ‘Haha, een social butterfly, wauw! Ja, het 

was een mooi gesprek. Ik baalde dat ik daarna vakantie 

had, want ik wilde het liefst gelijk met je verder.’

Wat vond je van mijn verhaal?
Anouk: ‘Ieder verhaal is uniek en heeft verschillende 

kanten, maar jouw verhaal is bijzonder complex omdat het 

zich afspeelt over zoveel verschillende landen, met zoveel 

verschillende mensen en verbindingen. Je hebt in heel 

veel verschillende settings geleefd. Het duurde wel even 

voordat we dat goed in kaart hadden gebracht. Met een 

genogram waarin we jouw familiebanden en -patronen 

zichtbaar maakten en een tijdlijn van de toonaangevende 

gebeurtenissen in jouw leven hebben we stukje bij beetje 

de puzzel gelegd.’ Noah: ‘Ja, het duurde even, maar toen 

snapte je het wel. Dat was wel fijn, want andere mensen 

vonden mijn verhaal vaak heel onrealistisch. Maar ze 

zagen ook wel in: zo’n verhaal verzin je niet.’

Anouk: ‘Je hebt nooit een stabiele vaste plek gehad die je 

je thuis kon noemen. Dat maakte dat je te snel volwassen 

moest worden en het maakte het voor jou heel moeilijk 

om je eigen identiteit te ontwikkelen.’ Noah: ‘Ik zeg het wel 

vaker: ik voel me al vanaf mijn negende niet echt meer een 

kind. Maar het heeft me uiteindelijk wel gevormd tot wie ik 

ben, daar ben ik nu wel blij mee.’ 

Hoe kijk jij terug op de afgelopen tijd?
Anouk: ‘Ik vind het traject dat we samen hebben doorlopen 

heel waardevol, er zijn veel grote dingen gebeurd. Het 

mooiste vond ik de zoektocht naar je biologische moeder. 

Er werd door je familie niet meer over haar gesproken. Er 

was niets bekend. Daar hebben we heel veel gesprekken 

over gehad met je vader en we waren zelf al begonnen met 

de speurtocht. Toen kwam je vader ineens op de lijn en zei: 

ik vind het belangrijk dat Noah een ouder in haar leven 

heeft, dus hier zijn de contactgegevens van haar moeder.’ 

Noah: ‘Ja, dat was twee dagen na mijn zestiende verjaardag. 

Het eerste gesprek met mijn moeder was zó bijzonder. Ik 

had het altijd nog als doel, maar had nooit verwacht dat 

het zo snel al zou gebeuren. Via FaceTime zagen we elkaar 

voor het eerst. Ik kon bijna niets zeggen en zij huilde.’ 

Anouk: ‘Het was prachtig, een soort televisiemoment. Je 

moeder had ook allemaal dingen bewaard, zoals foto’s 

van jou.’ Noah: ‘Ja, ik dacht altijd dat mijn moeder me had 

afgestaan, niets meer met me te maken wilde hebben. Dat 

bleek helemaal niet waar te zijn, mijn vader had het contact 

afgehouden. Hij wilde me beschermen, zei hij, maar ik 

weet nog steeds niet zo goed waartegen. Mijn moeder 

is helemaal geen slecht mens.’ Anouk: ‘Jouw vader had 

steeds jouw welzijn in gedachten, maar maakte daarin niet 

altijd de juiste keuzes.’ 

Wat vind je er eigenlijk van dat ik nu geen 
contact meer heb met mijn vader? Je hebt 
steeds geprobeerd om het te herstellen.
Anouk: ‘Ik zie jouw vader én jou als slachtoffer van deze 

situatie. Het lijkt nu alsof er een keus is gemaakt, maar jij 

hebt die niet gemaakt en je vader ook niet. Jouw zienswijze 

was niet verenigbaar met hoe je vader het zag. Eigenlijk 

heeft jouw vader gezegd: ik kan meerekken, maar dit is wat 

ik minimaal verwacht. Jij kon daar niet in mee. Ik denk dat 

deze rustpauze even nodig is voor jullie allebei. En ik hoop 

echt vanuit m’n hart dat dat contact er weer gaat komen. 

Hij mist jou, jij mist hem. Jullie hebben een connectie die 

ijzersterk is. Het zijn vooral externe factoren die ervoor 

zorgen dat jullie elkaar nu niet kunnen treffen. Ik vind het 

verdrietig, want ik weet: in jullie hart willen jullie dat wel.’ 

INTERVIEW 

NOAH &  
DE SYSTEEM-
THERAPEUT

ANOUK:  

‘Ik vind het traject dat we 
hebben doorlopen heel 

waardevol, er zijn veel 
grote dingen gebeurd’

33

Noah (16) kwam bij Zahir* terecht, nadat het thuis uit de hand liep en haar vader haar had mishandeld. 
Samen met systeemtherapeut Anouk kreeg ze meer inzicht in haar leven en haar familie en kwam ze voor 
het eerst in contact met haar biologische moeder. Nog één keer gaat Noah met Anouk om tafel. Niet voor 
therapie, maar om haar te interviewen én te bedanken. Noah: ‘Ik was blij dat jij mijn systeemtherapeut werd. 
Jij zag snel hoe dingen in elkaar zaten, zonder dat ik het honderd keer moest uitleggen.’ Anouk: ‘Ik was ook 
blij, er was meteen een klik. En ik had gelijk het gevoel dat ik iets voor je kon betekenen.’ 
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NOAH: ‘Ik weet ook wel 
dat ik soms gewoon een 
puber ben en puberige 
dingen doe’

33

Hoe is het om te werken met meiden van Zahir?
Anouk: ‘Allereerst vind ik de sfeer op de groep goed. Ik vind 

dat de meiden op een prettige manier met elkaar omgaan.’ 

Noah: ‘Maar voor andere mensen doen we een masker op, 

doen we alsof alles oké is. Dat doen onze families ook steeds.’ 

Anouk: ‘Dat zie ik wel gebeuren ja, dat masker. Maar daar 

moet je begrip voor hebben. Vaak hebben meiden daarin 

geen keus. Ze leren de waarheid te verdoezelen omdat 

de gevolgen groot zijn als ze dat niet doen. Alle meiden 

bij Zahir kampen met hetzelfde probleem: ze zitten knel 

tussen de verschillende culturen. Aan de ene kant de wij-

cultuur van hun familie, anderzijds de Nederlandse cultuur 

waarin het individu meer aandacht krijgt. Zij hebben niet 

zomaar een antwoord op vragen als: wat wil ik? Ze hebben 

vooral geleerd om vanuit het collectief te denken.’ Noah: 

‘Dat herken ik wel. En iedereen in de gemeenschap heeft 

daar last van, maar niemand doet daar echt wat aan, want 

het is cultuur, traditie. Je moet wel aan iedereen denken, 

anders ben je een egoïst en hoor je niet meer bij de familie.’ 

Waarom ben je eigenlijk systeemtherapeut 
geworden? 
Anouk: ‘Ik wist van jongs af aan dat ik met kinderen en 

jongeren wilde werken. Ik heb een tijd in de jeugdzorg 

gewerkt en ik vond de dynamiek binnen families altijd 

erg interessant. Het gebeurt nog te vaak dat kinderen 

de zondebok zijn. Ouders zeggen dan: er is iets mis met 

mijn kind, los het op. Maar om een blijvende oplossing te 

vinden, moet je altijd systemisch te werk gaan, het hele 

gezin betrekken. Ik heb verder veel gereisd en ben veel in 

aanraking gekomen met andere culturen. Daarom heb ik 

voor de studie transculturele systeemtherapie gekozen.’

Wat wil jij het liefst nog doen of leren? Hoe 
ziet jouw toekomst eruit? 
Anouk: ‘Mijn hart ligt bij systeemtherapie. Dat vind ik 

het mooiste vak dat er bestaat en wil ik echt de rest van 

mijn leven blijven doen. En dan het liefst met het oog op 

andere culturen, want dat maakt het nóg fascinerender. 

Transcultureel werken vind ik heel leuk en op dat gebied wil 

ik me graag nog verder ontwikkelen. Ik ben wel benieuwd: 

wat is het belangrijkste wat jij door de systeemtherapie 

hebt geleerd?’ Noah: ‘Ik heb geleerd dat als er iets gebeurt, 

meerdere mensen daar invloed op hebben, niet alleen 

één persoon. In het begin dacht ik: ik vergeef mijn vader 

nooit. Maar ik heb geleerd om steeds te proberen de situatie 

ook van zijn kant te bekijken. Ik zie nu in dat hij de beste 

bedoelingen had, maar door zijn cultuur belemmerd werd. 

Ik ben blij dat ik dat heb geleerd. Uiteindelijk is het toch mijn 

vader.’ Anouk: ‘Hij wilde het zo graag goed doen, maar juist 

daardoor ging het mis.’ Noah: ‘Ja, en ik weet ook wel dat ik 

soms gewoon een puber ben en puberige dingen doe.’ 

Anouk: ‘Ik vond het heel mooi om te zien hoe jij jezelf hebt 

ontwikkeld. Hoe je sterker, krachtiger bent geworden. Heel 

fijn dat je door je moeder te leren kennen, jezelf nu ook 

nóg beter leert kennen. Ik gun jou een stabiele thuisbasis, 

waar je je verder kunt ontwikkelen. Het gaat jou niet snel 

genoeg, maar straks druk je op play en dan ga je. Ik heb er 

alle vertrouwen in dat jij een heel mooi leven voor jezelf gaat 

creëren.’ Noah: ‘Dankjewel voor alles. En je bent nog niet van 

me af! Wanneer ik met mijn moeder ben, bel ik je!’ Anouk: 

‘Dat zou ik zo tof vinden! Dan gaan we facetimen, goed?’ 

Noah: ‘Ja! Ik hoop dat de mensen die je nog gaat helpen net 

zo blij met jou zijn. Daar heb ik wel vertrouwen in.’ 

*Zahir is een opvang- en behandelgroep voor meiden 

in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar die te maken hebben met 

eergerelateerd geweld en/of andere schadelijke, traditionele 

praktijken.

NOAH (16) woonde ruim een jaar 

bij Zahir. Nu is ze klaar voor de 

volgende stap en stroomt door naar 

Gaja Intensief Begeleid Wonen. 

Binnenkort ontmoet ze haar 

biologische moeder voor het eerst 

in het echt.

ANOUK (36) werkte bij het 

Landelijk Steunpunt Extremisme als 

teamleider en systeemtherapeut. 

Een jaar lang gaf ze daarnaast 

systeemtherapie bij Fier. Begin dit 

jaar startte zij als zelfstandige in de 

transculturele hulpverlening. 

Nathalie werd als kind 
ernstig mishandeld door  
haar moeder. Een moe-

der die er vervolgens alles aan 
deed om de buitenwereld te 
doen geloven dat haar dochter 
loog over wat er thuis gebeurde. 
‘Dan zei ze: Let op hoor, Nathalie 
deugt niet.’

‘Ik weet nog goed dat ik een bloem 

voor mijn moeder had geplukt langs 

de kant van de weg. Vijf jaar oud was 

ik. Ik werd geslagen en geschopt 

omdat ik had gestolen van gemeen-

tegrond. En daarom verdiende ik straf. 

In families worden tradities doorge-

geven. Bij ons is dat de traditie van 

geweld. Je ziet het terug bij mijn 

voorouders. Mijn opa was bijvoor-

beeld gewelddadig. Als hij zei: ‘opa’s 

handen jeuken’, dan kon je maar 

beter wegwezen. Ik weet dat mijn 

moeder door hem is mishandeld; 

geweld zat haar in het bloed. 

Ik vind het nog altijd moeilijk om te 

vertellen wat er bij ons thuis gebeur-

de. Ik ben geschopt, geslagen, uit-

gescholden, vernederd en voor gek 

verklaard. Wat ik ook deed, het was 

nooit goed. Mijn moeder vond altijd 

wel een reden om me te straffen. Op 

de meest walgelijke manieren. Soms 

gingen mijn ouders op vakantie en 

lieten ze mij achter bij mijn opa. Om 

me te straffen voor iets waarvan ik 

zelf niet begreep waarom ik er straf 

voor had verdiend. Terwijl ze wisten 

hoe hij was!

Nooit kreeg ik steun van mijn ouders; 

ook niet toen ik gepest werd op school 

of toen ik werd aangerand door de 

buurjongen. In plaats daarvan kreeg 

ik klappen. Omdat ik zou liegen. 

                
'Schoolvakanties 

       waren de hel'

NATHALIE (28) WERD ALS KIND 
MISHANDELD DOOR HAAR MOEDER

33
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te lopen, wilde ik mijn ouders laten 

zien hoe ongelukkig ik was en dat 

ik hun liefde en aandacht nodig 

had. Ik had al van alles geprobeerd 

en niets werkte. Zelfs dit niet. Als ik 

er nu zo over nadenk, maakt het me 

ook wel boos. Een kind hoort liefde 

en bescherming te krijgen, maar dat 

heb ik nooit gehad.

Een paar jaar geleden heb ik nog een 

keer met mijn ouders gebeld. Mijn 

moeder had toen een nieuwe theorie: 

dat ik als kind in een psychose zou 

zijn beland en dat ik daarom denk 

dat al die nare dingen met me zijn 

gebeurd. Dat was de zoveelste klap 

voor me. Ze doen er nog steeds alles 

aan om anderen te laten geloven dat 

mijn verhaal gebaseerd is op leugens. 

Mijn moeder zei dat ik mezelf een 

posttraumatische stressstoornis heb 

aangeleerd. Het gekke is dat ik haar 

theorie soms zelfs bijna ga geloven. 

Dan hoor ik weer die stem van mijn 

moeder die me vertelt dat ik lieg, dat 

ik gek ben, dat ik een stoornis heb. 

Dat ik niet geboren had mogen wor-

den. Dat de wereld beter af is zonder 

mij. Die stem gaat maar niet weg. 

KINDERMISHANDELING
Nu, op mijn achtentwintigste, begint 

pas een beetje tot me door te dringen 

wat er thuis allemaal is gebeurd. Maar 

ik krijg het nog steeds moeilijk mijn 

strot uit: ik ben slachtoffer van kin-

dermishandeling. Kindermishande-

ling, wat een woord. Ik wil het eigen-

lijk niet geloven, wil dat het niet waar 

is. Maar het is wél waar; ik leef nog 

iedere dag met de gevolgen ervan. 

Steeds als ik iemand mijn naam 

hoor zeggen, krimp ik ineen, bang 

voor straf. Ik kan dagen van slag zijn 

door een woord, een gesprek, een 

herinnering. Ik heb herbelevingen, 

nachtmerries, angstaanvallen. Mijn 

ouders doen me nog iedere dag pijn, 

ook al heb ik ze al jaren niet gezien of 

gesproken. Ook de rest van de fami-

lie zie ik niet meer. Iedereen heeft 

afstand van me genomen. Af en toe 

vraag ik me af: als ik ga trouwen, wie 

zit er dan voor mij? 

Iedere dag voer ik een strijd. Ik voel 

me alleen en ben bang. Nog altijd 

heb ik het idee dat ik mijn plekje op 

de wereld niet verdien, dat de wereld 

inderdaad beter af is zonder mij. 

Als ik bijvoorbeeld naar therapie ga, 

denk ik dat mijn therapeut wel wat 

beters te doen heeft, dat er mensen 

zijn die het veel erger hebben getrof-

fen dan ik. Ik vind dat ik de hulp die 

ik krijg niet verdien. 

Hoe ik de toekomst zie? Dat hangt 

ervan af hoe het met me gaat. Soms 

lijkt het allemaal wel oké, maar er 

zijn ook nog altijd dagen dat ik liever 

dood wil. Op die dagen ben ik bang 

om over de toekomst na te denken. 

Dan denk ik alleen maar: hoe krijg ik 

dit uit me? Hoe kom ik los van deze 

shit? Wanneer houdt het op? En ik 

blijf maar twijfelen: is mijn waarheid 

wel de waarheid? Of is dat die van 

mijn moeder. Eén van ons is klaar-

blijkelijk gek. Maar wie?’  

Kreeg ik hulp van anderen, bijvoor-

beeld van vriendinnen of van hun 

moeders, dan maakte mijn moeder 

dat kapot. Niemand mocht dichtbij 

me komen. 

Mijn moeder was daar altijd mee 

bezig. Was ik na een afranseling 

onderweg naar een vriendinnetje, 

dan belde mijn moeder daar alvast 

naartoe om te vertellen dat ze me 

niet moesten geloven. Altijd was ze 

bezig om anderen, zoals mijn lera-

ren en mentoren op school, te ver-

tellen dat ik een leugenaar was. “Let 

op hoor”, zei ze dan, “Nathalie deugt 

niet, ze liegt dat ze barst.” Overal werd 

ik zwartgemaakt, zodat niemand me 

zou geloven als ik zou praten over wat 

er thuis met me gebeurde. Terwijl ik 

er niet eens over dúrfde te praten, zo 

bang was ik om weer straf te krijgen.

Toen ik een jaar of twaalf was, kwam 

het besef: dit klopt niet. Ik zat in 

de brugklas en zag bij een vrien-

din thuis hoe het ook anders kon. 

Als zij een onvoldoende haalde op 

school, dan werd ze getroost. Als ik 

een onvoldoende haalde, zag ik alle 

hoeken van de kamer. Zo ontdekte ik 

dat ik alleen maar wat waard was als 

ik presteerde; als ze over me konden 

opscheppen. 

SCHOOLVAKANTIES
Het was voornamelijk mijn moeder 

die me mishandelde, mijn vader die 

veel weg was voor zijn werk, kreeg er 

weinig van mee. Maar toen ik uitein-

delijk aan hem vertelde hoe erg het 

was, zei hij dat ik het er dan zelf wel 

naar zou hebben gemaakt. Hij gaf 

mij de schuld, zei dat ik niet zo verve-

lend tegen mijn moeder moest doen. 

De situatie werd hoe langer hoe 

slechter. Mijn moeder opende mijn 

post, luisterde mijn telefoongesprek-

ken af, checkte mijn mailverkeer. 

Zelfs mijn dagboeken las ze. Onder-

tussen werd ze agressiever, had ze 

heftige woedeaanvallen en bleef 

ze maar tegen me schreeuwen. Op 

school ging het ook al niet goed; ik 

haalde veel onvoldoendes.  

Toch was school een soort veilige 

haven voor me. Er stond een bank-

je in de hal. De conciërges zeiden 

altijd tegen me: als je slaagt, grave-

ren we je naam erin. Ze moesten 

me namelijk iedere dag om vijf uur 

van dat bankje afsturen als de school 

dichtging. Want naar huis wilde ik 

niet. Schoolvakanties waren de hel 

voor me, want dan was ik weer een 

paar weken aan mijn ouders over-

geleverd. Huilend fietste ik dan naar 

huis. Daar kroop ik dan vaak weg in 

de kast op mijn kamer.   

Op mijn veertiende raakte ik in een 

depressie. School wist ervan, maar 

mijn ouders niet. Toen ik suïci-

daal werd, hebben ze mijn ouders 

gebeld. Ik werd naar een psycholoog 

gestuurd en kreeg allerlei onderzoe-

ken die moesten aantonen hoe erg 

het met me gesteld was. Mijn ouders 

zochten de problemen buiten zich-

zelf. Er was iets mis met mij en dat 

zouden ze bewijzen ook. Toen er uit 

de onderzoeken niet kwam wat ze 

hadden gehoopt, werden ze kwaad. 

Volgens hen had ik de boel tijdens de 

testen belazerd. 

BRIEFJE
Ik was zestien toen ik wegliep van 

huis. Mijn moeder had dagenlang 

niet tegen me gesproken en op de 

één of andere manier was dat de 

druppel. Stiekem pakte ik een tas in 

en vertrok. Ik had een briefje ach-

tergelaten met daarop mijn excuses. 

Toen mijn moeder dat briefje vond, 

belde ze me en zei: ik wens je een 

prettig leven. Voor ik iets terug kon 

zeggen hing ze op. Die nacht sliep ik 

bij een vriendin. Daarna ging ik van 

logeeradres naar logeeradres tot ik 

door jeugdzorg naar een pleegge-

zin werd gebracht. Het was vrese-

lijk. Deze mensen deden heel naar 

tegen me, wisten niet wat ze met me 

moesten. Mijn pleegvader gaf me op 

een dag een handvol medicijnen en 

zei: je kunt er maar beter niet meer 

zijn. 

Ik vroeg aan iedereen die ik kende 

of ik daar mocht komen wonen. Na 

wat omzwervingen, kon ik terecht bij 

de zus van een bekende. In dat gezin 

heb ik drieënhalf jaar gewoond. Het 

was wel duidelijk dat ik niet terug 

kon naar mijn ouders; zij wilden 

me niet meer hebben. Ik had hen te 

veel pijn gedaan, zeiden ze. Ze zei-

den: of je vertelt dat je hebt gelogen 

over de situatie thuis of je bent dood 

voor ons. Dat was de laatste keer dat 

ik mijn ouders heb gezien. Het was 

op een dinsdag, ik was zeventien 

jaar oud, en het was alsof de wereld 

verging. Ik had me altijd al een-

zaam gevoeld en dat werd nu alleen 

maar erger. Ik was nu écht helemaal 

alleen; het voelde alsof ik continu 

naakt rondliep. Door van huis weg 

| 11FIER!

‘Ik vroeg aan iedereen die ik 
kende of ik daar mocht  

komen wonen’
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‘ School was een soort veilige 
haven voor me’
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Give the ones you love

WINGS TO FLY
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SLAAP 
     KINDJE 
SLAAP

In Nederland komt 10 tot 15 keer per jaar een 
geval van kinderdoding aan het licht, waarbij 
gemiddeld 12 tot 16 slachtoffers vallen. Zijn dit de 
daadwerkelijke cijfers of hebben we te maken met 
een dark number? 
‘Als het gaat om neonaticide, waar de moeder het 

kind binnen 24 uur na de geboorte doodt, zijn er 

waarschijnlijk meer gevallen dan we weten’, zegt De Wijs. 

‘Een pasgeboren baby waar niemand van weet, wordt 

niet gemist. Maar in welke orde van grootte deze dark 

numbers zijn, daar hebben we geen idee van. Ook bij de 

oudere kinderen is het trouwens heel goed mogelijk dat 

er meer gevallen zijn dan er aan het licht komen. Denk 

aan kindermishandeling waarbij de dood heel goed een 

ongeluk kan lijken, bijvoorbeeld een val van de trap. Hoe 

dan ook: exacte cijfers zijn er niet.’ 

Wat kenmerkt een kinderdoder? Zijn er bepaalde 
eigenschappen die bij iedere pleger terugkomen? 
Verheugt: ‘Wij wilden in ons onderzoek graag één specifiek 

kenmerk opsporen. Wat maakt nu een kinderdoder? 

Niet te vinden. Zo’n specifiek kenmerk ontbreekt totaal; 

iedere zaak staat op zichzelf. Wel kun je wat algemene 

dingen zeggen over de achtergrond van deze plegers. 

Zo lijdt meer dan 90 procent van de ouders tijdens het 

ombrengen van hun kind aan een psychiatrische en/of 

persoonlijkheidsstoornis - veel van de moeders kampen 

bijvoorbeeld met een psychose. En 85 procent heeft een 

ernstig verlies geleden in de vroege jeugd. Denk aan een 

vader of moeder die is gestorven.’

‘Ouders die hun kinderen ombrengen hebben vaak 

problemen op meerdere levensgebieden’, vult De Wijs aan. 

‘Schulden, verslaving, relatieproblemen… Tweederde heeft 

een traumatische achtergrond of een achtergrond van 

verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, gepest 

worden, ouders die emotioneel weinig beschikbaar waren…’

Verheugt: ‘Deze trauma’s worden vaak pas zichtbaar na het 

bestuderen van de politiedossiers. Zelf zien deze ouders ze 

niet altijd goed. Mijn jeugd was geweldig, zeggen ze dan, 

héél warm. Terwijl het zo rooskleurig eigenlijk helemaal niet 

was. Ze willen de pijnlijkheden uit hun verleden niet zien.’

Valt er iets te zeggen over het moment waarop 
ouders besluiten om hun eigen kind te doden? Zijn 
er bepaalde triggers? 
‘Vaak zien we dat deze ouders door een mix van 

(psychische) problemen in een hopeloze positie raken 

en geen uitweg meer zien’, vertelt De Wijs. ‘Voor hen is 

het doden van hun kind dan de enige uitweg.’ Verheugt: 

‘Soms ontstaat er door een bepaalde gebeurtenis –

bijvoorbeeld door de dood van een gezinslid of een 

scheiding – het gevoel dat ze falen als ouder, waardoor 

ze tot dit dramatische besluit komen; om het ouderschap 

ongedaan te maken. Ouders die in hun vroege jeugd een 

groot verlies hebben meegemaakt en dit eigenlijk nooit 

goed hebben verwerkt, kunnen worden getriggerd door 

een nieuw verlies, bijvoorbeeld een echtscheiding of 

de dood van een dierbare. Vaders kunnen – vaak vanuit 

een problematische scheiding – nogal eens getriggerd 

worden door gevoelens van wraak of jaloezie.’ 

Neonaticide kent niet echt een specifieke trigger, zegt De 

Wijs, maar moet volgens haar in gedragsdeskundige zin 

vooral begrepen worden als een ‘tragedie in vier bedrijven’: 

conceptie, zwangerschap, geboorte en doding, en tot slot 

de bestemming van het stoffelijk overschot. ‘Bij al deze 

bedrijven staat de ontkenning van het bestaan van het 

nieuwe leven centraal. Deze ontkenning en het idee dat 

de moeder kan rekenen op afkeuring van de omgeving, 
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‘ Ouders die hun kinderen ombrengen, hebben 
vaak problemen op meerdere levensgebieden’

DRIE VORMEN VAN KINDERDODING
• Neonaticide: doding van het kind binnen 24 uur 

na de geboorte. Vaak door de moeder die tijdens de 

zwangerschap geen enkele band met het kind heeft 

opgebouwd. 

• Infanticide: doding van het kind tot één jaar. Een 

voorbeeld hiervan is het shaken baby syndrome. Bij 

een man die een jong kind doodt overheerst vaak een 

persoonlijkheidsstoornis, bij vrouwen is het vaker 

een psychose. 

• Filicide: doding van het kind ouder dan één jaar. Hier 

spelen vaak persoonlijkheids- en relatieproblemen 

een rol. Maar ook wraak. In deze gezinnen spelen 

vaak meerdere problemen. 
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Kinderdoding in 
Nederland; vragen en 

antwoorden
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Z
o’n tien tot vijftien keer per jaar komt het voor in Nederland: ouders 
die hun eigen kind om het leven brengen. Maar waarom eigenlijk? 
Wie zijn deze ouders? En hoe komen ze tot hun daad? We stellen Toon 
Verheugt en Katinka de Wijs-Heijlaerts van het Expertisecentrum 
Kinderdoding een serie prangende vragen over dit onderwerp. 
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moeders na het wegmaken 

van het kind  hun leven 

weer oppakken. Ze stoppen 

de baby in een koffer, of 

zetten hem bij het vuilnis en dan gaan ze ogenschijnlijk 

weer over tot de orde van de dag.’ 

Verheugt: ‘In veel andere gevallen gaat het om ouders die 

hun kinderen zeer lief hebben. De woede is niet gericht op 

het kind, maar op de wereld, op zichzelf of op de andere 

ouder. Het kind wordt gedood uit een verwrongen beeld 

van de werkelijkheid. Ouders die zwaar depressief zijn en 

zelfmoordplannen hebben, kunnen bijvoorbeeld denken: 

mijn kind heeft zonder mij geen perspectief. Ze geloven 

dat ze het kind een dienst bewijzen door het te doden. 

Deze ouders willen hun kinderen geen kwaad doen, maar 

ze juist meenemen naar een betere plek.’

Iedereen zegt achteraf altijd: dit hadden we niet 
zien aankomen. Zijn er tóch signalen waarmee we 
kinderdoding min of meer kunnen voorspellen?  
Een kinderdoding voorspellen, blijft heel erg lastig, 

zeggen Verheugt en De Wijs. Vooral omdat iedere casus 

op zichzelf staat; het is geen logisch oorzaak-gevolg 

verhaal. Bovendien: ook 'normale' mensen kunnen heel 

erge dingen doen. Toch zijn er volgens de experts wel 

degelijk signalen waar je op kunt letten. Zo kondigt de 

helft van de plegers aan dat ze zichzelf en/of het kind 

iets willen aandoen. ‘Maar een dergelijk signaal wordt 

lang niet altijd serieus genomen’, zegt Verheugt, ‘ook niet 

door hulpverleners.’ De Wijs: ‘Het is natuurlijk ook lastig 

inschatten; er zijn immers ook mensen die dreigen maar 

dit niet in de praktijk brengen. ’

Ook een depressie kan een signaal zijn. ‘Kán’, benadrukt 

Verheugt. ‘Niet iedereen met een depressie doodt 

natuurlijk z’n kinderen. Je hoeft dus niet gelijk de 

kinderen uit huis te halen of de ouder gedwongen te 

laten opnemen als hij of zij een depressie heeft.’ De Wijs: 

‘Een extra risicofactor is de situatie waarin de scheidslijn 

tussen de volwassenen zelf en het kind begint te 

vervagen: het gaat met mij niet goed, dus het gaat ook 

niet goed met mijn kind. Terwijl het kind tegelijkertijd 

toch een gezonde ontwikkeling kan doormaken.’ 

Dan zijn er nog de vrouwen die hun zwangerschap 

ontkennen. De Wijs: ‘Van de moeders die binnen 24 uur 

na de geboorte hun baby ombrengen, ontkent een heel 

groot percentage de zwangerschap. Zo’n ontkenning kan 

dus een signaal zijn. Maar ook hier geldt: niet iedere vrouw 

die een zwangerschap ontkent, zal het kind ombrengen.’ 

Signalen lezen is allesbehalve gemakkelijk, zeggen de 

professionals. Zeker als het gaat om een psychiatrische 

of een persoonlijkheidsstoornis – die zijn vaak moeilijk te 

detecteren. Verheugt: ‘Een depressie zie je niet altijd direct, 

zeker niet bij mannen. Zelfs deskundigen kunnen er een 

hele kluif aan hebben om te ontdekken wat er precies aan 

de hand is.’ 

Als de signalen al zo lastig te lezen zijn; kunnen 
we dan überhaupt iets doen om kinderdoding te 
voorkomen? 
Verheugt: ‘Dat is een lastige. Zoiets weet je natuurlijk 

nooit. Maar je kunt wel degelijk iets doen in het contact 

met de ouders. Welke signalen en problemen er ook zijn 

en of er nu wel of niet wordt gesproken over suïcide of 

kinderdoding, maak bij de ouders altijd het welzijn van 

de kinderen bespreekbaar. Hanteer het systeemdenken; 

betrek het hele gezin. Vaak is de hulpverlening nog te veel 

op die ene persoon gericht.’

‘Ouders die uitspraken doen over het ombrengen van hun 

kinderen kun je vragen om hierover te vertellen’, vult De 

Wijs aan. ‘Vertel eens, is het echt zo erg? Ook als er enkel 

wordt gedreigd met suïcide is het belangrijk om het thema 

kinderen aan te snijden: hoe zie je het dan voor je met de 

kinderen als jij er niet meer bent? Houd als professional in 

ieder geval altijd de veiligheid van de kinderen in het oog. 

Zie het in proportie, maar denk nooit: dit gebeurt niet.’

Verheugt: ‘Neem ouders die uitspraken doen over 

suïcide of kinderdoding met de zachte hand mee naar de 

hulpverlening. Ga altijd het gesprek aan. Beter een keer te 

vaak serieus nemen, dan een keer te weinig.’
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‘ Welke signalen en problemen er ook 
zijn, maak bij de ouders altijd het 
welzijn van de kinderen bespreekbaar’
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maken dat de zwangerschap geheim gehouden wordt, 

het kind in eenzaamheid ter wereld komt, binnen 24 

uur de dood vindt en het lichaam wordt weggedaan.’ De 

Wijs benoemt ook de moeders uit de eerculturen die hun 

kind direct na de geboorte ombrengen. ‘Het gaat hier 

gaat vaak om jonge vrouwen die ongewenst zwanger 

zijn en daarmee de eer van hun familie schaden. Het 

feit dat er een baby op komst is, kan hun eigen leven in 

gevaar brengen. Deze vrouwen handelen niet zozeer uit 

ontkenning, maar uit angst.’ 

Van de onderzochte gevallen van kinderdoding 
in Nederland is 64% van de verdachten vrouw en 
36% man. Wat is het verschil tussen mannen en 
vrouwen die hun kinderen doden? 
Waar moeders meer betrokken zijn bij het doden 

van baby’s en heel jonge kinderen, zijn vaders vaker 

betrokken bij het doden van oudere kinderen, zeggen 

De Wijs en Verheugt. De Wijs: ‘Het feit dat het aandeel 

van moeders groter is bij de gevallen waarin heel jonge 

kinderen om het leven zijn gebracht, hangt samen met 

een aantal factoren. Ten eerste is daar de psychiatrische 

problematiek die samenhangt met de zwangerschap 

en bevalling. Ten tweede het feit dat vrouwen meestal 

de belangrijkste persoon zijn in de verzorging van heel 

jonge kinderen. En ten derde het gegeven dat kinderen 

in deze fase nog maximaal afhankelijk zijn. Als er in 

psychische zin dan bij de moeder onvoldoende sprake is 

van een gezonde separatie, waardoor de moeder het kind 

niet los van zichzelf kan zien, kan ze het kind met zich 

meenemen als ze zelf uit het leven stapt. Daarnaast heb 

je natuurlijk nog de gevallen van neonaticide, waarbij de 

pleger bijna altijd de moeder is.’ 

Waar moeders hun baby’s en heel jonge kinderen meestal 

om het leven brengen door verstikking, gebruiken de 

vaders bij het doden van de oudere kinderen meer geweld, 

soms zelfs ook wapens. ‘Om een baby te doden hoef je 

niet veel geweld te gebruiken, maar als de kinderen zeven, 

acht jaar oud zijn, is verstikking al een stuk lastiger’, zegt 

Verheugt. ‘Mannen gebruiken bovendien nu eenmaal 

eerder geweld. Waarom vaders vaker oudere kinderen 

ombrengen? Dat ligt waarschijnlijk in het feit dat de rol 

van de vader in het gezin toeneemt naarmate de kinderen 

ouder worden. In ongeveer 35 procent van de gevallen van 

kinderdoding ervaart de vader opvoedingsproblemen.’ 

Hoe kijken ouders naar het kind dat ze ombrengen; 
is er haat of toch juist liefde?
‘Moeders die hun kind binnen 24 uur na de geboorte 

ombrengen, hebben vaak geen band met de baby in 

hun buik opgebouwd’, vertelt De Wijs. ‘Je ziet dan dat die 

FEITEN EN CIJFERS OVER KINDERDODING 
IN NEDERLAND
• In Nederland komt gemiddeld tien tot vijftien keer 

per jaar een geval van kinderdoding aan het licht. 

• In de onderzochte gevallen van kinderdoding in 

Nederland is 64% van de verdachten vrouw en 36% 

man. 

• Mannen blijken kinderen vooral te doden vanuit 

gevoelens van wraak, jaloezie en straf, vrouwen 

handelen vaker vanuit ongewenstheid van het kind 

en psychose.

• Meer dan tweederde van de kinderdoders is als kind 

lichamelijk of psychisch mishandeld en 85% heeft 

een of meer dierbaren verloren. 

• Bij het doden van hun kind lijdt 93% van de plegers 

aan een psychiatrische en/of een persoonlijk-

heidsstoornis.

• Kinderdoders hebben veelal een onveilige gehecht-

heidsrelatie met hun ouders.

• Kinderdoders behoren vaak tot de lagere sociaal-

economische klassen. 

• Bij veel kinderdoders leidt een (dreigend) nieuw 

verlies van een dierbare tot het doden van een kind. 

• Bijna 40% van de kinderdoders geeft vooraf een 

duidelijk signaal waarin wordt aangekondigd dat ze 

zichzelf of de kinderen zullen doden.

• In ruim 79% van de gezinnen waar kinderdoding 

plaatsvindt is sprake van een gezinstrauma; zoals 

echtscheiding, dood, langdurige ziekte, geweld en 

relatieproblemen.

• De slachtoffers van kinderdoding zijn in ongeveer 

62% van de gevallen jongens; van 3,3% is het 

geslacht onbekend. 

• Hoe jonger de kinderen zijn, hoe groter de kans is 

dat zij slachtoffer worden van kinderdoding. Bijna 

de helft van de slachtoffers is nog geen jaar oud.
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Hoe leven moordouders verder na de dood van 
hun kinderen? Is er schuldgevoel?  Rouwen ze? 
Beseffen ze wat ze hebben gedaan?
De Wijs: ‘Neonaticide kent ook wat dit betreft een heel 

andere dynamiek dan wanneer het kind al ouder is. Omdat 

er tijdens de zwangerschap al geen band is opgebouwd 

met het kind, hebben deze moeders niet de beleving dat 

ze zojuist een baby zijn verloren. Het kind bestond voor 

hen al niet. Je ziet deze moeders veel minder vaak rouwen, 

depressief raken of suïcide plegen na de dood van hun 

baby. Pas als het bekend wordt en iedereen erover spreekt, 

moeten ze er als moeder ook over gaan nadenken en 

erover praten. Ook familie en andere directe omstanders 

reageren anders dan bij de dood van oudere kinderen. Er 

is weliswaar eveneens sprake van een schok, maar in een 

aantal gevallen wil men het ook graag weer snel vergeten.’  

‘In de andere gevallen zien we ouders wel degelijk rouwen 

na de dood van hun kind’, vult Verheugt aan. ‘Deze ouders 

realiseren zich, op het moment dat ze in behandeling 

zijn, wat ze hebben gedaan. En daar is moeilijk mee te 

leven; het gebeurt dan vaak dat ze suïcide plegen. Voor 

de overgebleven partner en de rest van de familie zijn de 

gebeurtenissen heel ingewikkeld. Zij blijven niet alleen 

achter met een groot verdriet, maar ook met ontzettend 

veel vragen. Daarom pleiten wij ervoor om hen goed 

voor te lichten. De politie en het OM beschikken over 

informatie over het misdrijf, maar delen dit lang niet altijd 

met de achterblijvers. Dat zou anders moeten. Want weten 

wat er precies is gebeurd, komt het rouwproces ten goede. 

Uiteraard luistert die informatieoverdracht erg nauw: wat 

vertel je en met welke woorden? Hierin hebben we in 

Nederland nog een grote slag te maken.’

Je eigen kind ombrengen is het meest gruwelijke 
wat je kunt doen. Moeten we toch mededogen met 
deze ouders hebben?
Ja, zeggen beide professionals beslist. Verheugt: ‘Hoe kun 

je je eigen kind – dat je zo lief is - om het leven brengen? 

Dat intrigeert me. Ik snap dat je als mens een inbreker de 

hersenen kunt inslaan, maar je eigen kind? Deels blijft 

kinderdoding onbegrijpelijk, deels is het te begrijpen als je 

de achtergrond van deze ouders kent. Vanuit dat deel heb 

ik mededogen voor deze ouders. Als je hun hele leven in 

beeld brengt, snap je enigszins waarom ze tot zo’n daad zijn 

gekomen.’ De Wijs: ‘Ook ik heb compassie voor deze ouders 

en aan de andere kant wil ik ook aandacht blijven vragen 

voor de slachtoffers. Zeker als het gaat om pasgeboren 

baby’s die worden omgebracht. Zij worden snel vergeten. 

Ze hebben meestal geen naam gekregen, zijn soms in een 

vuilniszak beland, zijn nooit ingeschreven en worden door 

niemand gemist. Dat verdient geen enkel kind.’  
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EXPERTISECENTRUM KINDERDODING
Het Expertisecentrum Kinderdoding is een samenwerking tussen Toon Verheugt en Katinka de Wijs-Heijlaerts. 

Verheugt is klinisch en forensisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus. De Wijs-Heijlaerts is forensisch 

en gezondheidszorgpsycholoog . Beiden deden onderzoek naar kinderdoding in Nederland. Kijk voor meer informatie 

op: www.kinderdoding.nl
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                LEESTIPS: 

• Toon Verheugt - Moordouders, kinderdoding in Nederland (2007)

• Katinka de Wijs-Heijlaerts – Stil leven, zwanger maar niet in verwachting (2019)

• Meer leestips op: www.kinderdoding.nl

‘ We zien ouders wel 
degelijk rouwen na de 
dood van hun kind’

Wist u dat u een groot verschil kunt maken in het leven van een ander? En nee, daar hoeft u 

niet bovengemiddeld bijzonder voor te zijn, veel geld voor te hebben of superkrachten voor te 

bezitten. Ieder normaal mens kan ‘het’. Bij Fier zien we daar iedere dag de prachtige voorbeelden 

van. We hebben natuurlijk onze medewerkers, die bijdragen aan het welzijn van de jongens, 

meiden, mannen en vrouwen die we helpen. Maar in het bijzonder wil ik hier onze vrijwilligers 

noemen: zo’n 150 mooie en lieve mensen die onze jongens en meiden geheel belangeloos een 

stapje verder helpen in het leven. 

Neem de 59-jarige Franka, die de 29-jarige Marianne motiveerde om een opleiding te gaan 

doen, samen met haar de financiering regelde en haar is blijven coachen. Franka is hét voorbeeld 

van hoe ‘een beetje’ hulp het leven van iemand anders compleet kan veranderen. Marianne 

werkte, na een rottige jeugd, namelijk zes jaar lang gedwongen in de prostitutie vóór ze bij Fier 

terechtkwam. Hoe anders is haar leven nu. 

Waar Marianne dacht dat het haar nooit zou lukken, dat ze niet slim genoeg was en te oud, dat 

ze nooit het opleidingsgeld bij elkaar zou krijgen en geen oppas voor haar zoontje, dacht Franka: 

het kan wél. Franka zette haar kennis en haar netwerk in en opende hier en daar een deurtje voor 

Marianne. Met als gevolg dat ze binnen een paar maanden aan haar opleiding kon beginnen en 

volgend jaar eindexamen doet.

Voor Franka was het een kleine moeite, voor Marianne een verandering van wereldformaat. 

‘Dat ik steun kreeg, was nieuw voor me’, zegt Marianne nu. ‘Ik heb altijd alles in mijn eentje 

moeten doen. Nu waren er ineens mensen die wilden dat ik zou slagen in het leven.’ Franka op 

haar beurt geniet enorm van de berichtjes die ze van Marianne krijgt. Over dat goede cijfer voor 

Nederlands, die geslaagde presentatie en een werkstuk dat na veel bloed, zweet en tranen af is.   

Het mooie aan werken met vrijwilligers in een organisatie als Fier is dat het ergens anders 

over gaat dan over problemen. Met onze professionals verwerken de jongens en meiden hun 

verleden, met vrijwilligers pakken ze het normale leven weer op. Vrijwilligers dragen bij aan een 

ander soort ontwikkeling. Het gaat over het ontdekken van talenten, het kiezen van een sport, 

een bioscoopje pakken, hulp bij het maken van huiswerk, een gezellige middag shoppen, samen 

cupcakes bakken...

Het gaat over het ‘normale’ leven; een leven dat veel van deze jongeren nooit hebben gekend. 

Dan denk ik bijvoorbeeld aan de jonge meiden die zijn verstoten door hun familie. Meiden van, 

pak ‘m beet, zestien jaar oud die nooit meer naar huis kunnen. Wat is het dan fijn als er in het 

weekend een maatje voor je is. 

Samen kom je ergens. Samen maak je de wereld mooier. Zelf reis ik twee keer per jaar naar 

Aruba om daar als vrijwilliger advies en scholing te geven aan organisaties die zich inzetten 

voor slachtoffers van geweld. Ik deel mijn kennis en expertise, opdat de ander er een fijner leven 

door krijgt. Ja, daar maak ik in mijn drukke bestaan graag tijd voor. Want als je het voorrecht hebt 

om iets te kunnen doen voor een ander, dan moet je die kans grijpen. 

Ik wil deze plek gebruiken om alle vrijwilligers te bedanken. Voor hun liefde, inzet, 

enthousiasme en warmte. Jullie maken het verschil! Jullie maken de wereld een stukje 

mooier. Dank, dank, dank!

Linda Terpstra
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haar negende door hem is misbruikt. Op de Beeck noemt 

het verdringen van herinneringen het mechanisme dat 

haar moest beschermen tegen de overweldigende emotie. 

Stapje voor stapje analyseerde de schrijfster, samen met 

haar therapeut, haar verleden. Ze  formuleert een lijst met 

in totaal 107 ‘secundaire bewijzen’, die allemaal in de rich-

ting van misbruik wijzen – zoals het feit dat ze de hand van 

haar vader niet wilde vasthouden toen hij stervende was, 

en het gegeven dat ze als kind ‘lelijk’ was om zichzelf zo 

onaantrekkelijk mogelijk te maken; volgens Op de Beeck 

het ‘enige verweer dat je als kind in zo’n totaal machteloze 

situatie nog hebt’. Dat de lijst met secundaire bewijzen zo 

lang is, noemt Op de Beeck het overtuigende en onomsto-

telijke bewijs voor het misbruik. En dan zijn er ondertussen 

een aantal beelden in haar hoofd - geen herinneringen, 

benadrukt ze – die van ‘dergelijke walgelijke merkwaardig-

heid zijn, dat m’n therapeut zei: dit verzin je niet als je het 

niet zelf hebt meegemaakt’. 

Ineke Wessel is universitair hoofddocent Klinische Psy-

chologie en Experimentele Psychopathologie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en deed onderzoek naar her-

vonden herinneringen. Zij noemt het gevaarlijk om à la 

Op de Beeck je conclusies te trekken: ik heb een lijst met 

107 tekenen, dus ik moet wel misbruikt zijn. ‘Zoiets is na-

tuurlijk heel moeilijk’, zegt Wessel. ‘Je kunt als omstander of 

als therapeut nooit zeggen “ik geloof je niet”, maar er gaan 

bij mij wel alarmbellen rinkelen. Het misbruik van Op de 

Beeck werd pas duidelijk tijdens haar therapie, toen ze van 

haar therapeut een vragenlijst moest invullen. Op de Beeck 

liet een jeugdfoto van haarzelf zien. Kijk, zei ze, daar zie je 

een dik, lelijk jongetje. Ik wilde mijzelf lelijk maken. Maar is 

dat wel zo? Er kan natuurlijk een heel andere verklaring zijn 

voor zo’n bol koppie met kort haar. De kapsels in die tijd 

waren nu eenmaal niet heel elegant.’ 

CONFIRMATION BIAS
Wessel noemt het fenomeen omgekeerde redenering: A 

leidt tot B. Je kijkt naar B; dat moet dan dus A als oorzaak 

hebben. Wessel: ‘Dat is de confirmation bias; we zien wat 

we willen zien. Bij mij thuis volgen we ieder jaar het tv-pro-

gramma Wie is de Mol. We hebben met ons gezin een wed-

strijdje: na iedere aflevering doet iedereen een briefje in de 

pot met een voorspelling van de mol. Wie uiteindelijk het 

vaakst goed zat, wint. Een paar jaar geleden deed Jan Ver-

steegh mee en ik wist al na een paar afleveringen zeker dat 

hij de mol was. Ik zag dit in alles bevestigd. Mijn dochter 

had een andere mol en zag juist dát weer bevestigd wor-

den. Jan Versteegh won. En ik weet het nog steeds. Omdat 

ik het goed had. Zo werkt het geheugen ook: de gevallen 

die je gedachten bevestigen, onthoud je beter; alle keren 

dat je het fout had, onthoud je niet. Ik heb bijvoorbeeld 

geen idee meer wie de deelnemers van dit jaar waren.’ 

Volgens Wessel moeten hulpverleners zich bewust zijn van 

die confirmation bias en van het feit dat we onze successen 

beter onthouden. ‘Je kunt symptomen zien bij een cliënt 

die wijzen op trauma, maar dat betekent niet automatisch 

dat die symptomen ook door dit trauma zijn veroorzaakt. 

Toch neemt dit idee sterk toe onder professionals: als er 

symptomen zijn, is er trauma. Dit komt mede door het 

werk van psychiater en auteur Bessel van der Kolk, die de 

theorie bezigt dat trauma zich opslaat in je lichaam. Ach-

terhaald wat mij betreft; er is wetenschappelijk te weinig 

bewijsvoering voor zijn theorie. Wat we wel zeker weten is 

dat je nooit honderd procent zeker kunt weten wat precies 

symptomen bij iemand veroorzaakt. Een kind kan net zo 

Eerst maar even de context: hervonden herinneringen 

zijn herinneringen aan zeer traumatische gebeurtenis-

sen, die een tijdje uit je geheugen leken te zijn verdwe-

nen, maar op een gegeven moment hervonden zijn – bij-

voorbeeld tijdens therapie. Tijdens de memory war in de 

jaren negentig, volgens ingewijden één van de heftigste 

debatten uit de geschiedenis van de psychologie, ston-

den twee groepen professionals lijnrecht tegenover el-

kaar. Aan de ene kant de geheugenonderzoekers die van 

mening waren dat je een ernstig trauma gewoonweg niet 

kán vergeten, en dat hervonden herinneringen dus au-

tomatisch vals zijn. Aan de andere kant de clinici die van 

mening waren dat een ernstig trauma wel degelijk verge-

ten en later weer hervonden kan worden. 

Maar welke groep professionals heeft nu gelijk? Daar was 

meer onderzoek voor nodig. Een rapport van de Gezond-

heidsraad wees uiteindelijk begin deze eeuw uit: in beide 

standpunten zit een kern van waarheid. Hervonden her-

inneringen kunnen zowel vals als echt zijn. Oftewel: deze 

herinneringen kunnen zowel gaan over gebeurtenissen 

die níet hebben plaatsgevonden, als over gebeurtenissen 

die wél hebben plaatsgevonden. De balans in de discussie 

leek met deze conclusie hersteld: ieder haalde z’n gelijk. 

GITZWART DONKER
Case closed? Niet echt. Eind 2017 laait de discussie weer op, 

met de hervonden herinneringen van schrijfster Griet op 

de Beeck. In een interview bij De Wereld Draait Door vertelt 

zij over haar hervonden herinneringen aan het misbruik 

door haar vader tussen haar vijfde en negende jaar. Op de 

Beeck vertelt hoe er niets aan haar leven klopte. Dat het van 

‘een gitzwart soort donker’ was, maar dat ze niet wist waar-

om. Na een paar jaar in therapie en na het sterven van haar 

vader komt ze tot de conclusie dat ze van haar vijfde tot 

WAARGEBEURD  
OF INGEBEELD?

HERVONDEN HERINNERINGEN
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Foto: Raphaël Drent
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Hervonden herinneringen aan traumatische ervaringen zijn al decennia lang voer 
voor pittige discussies. Dertig jaar geleden was er onder professionals zelfs een heuse 
memory war gaande. Begin deze eeuw volgde een stabiele status quo. Toch laait de 
discussie zo nu en dan weer in alle hevigheid op: zijn hervonden herinneringen 
waargebeurd of ingebeeld?

‘De gevallen die 
je gedachten 

bevestigingen, 
onthoud je beter’
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goed door andere factoren gedragsproblemen vertonen, 

en een volwassene kan drugsverslaafd zijn geraakt door 

heel iets anders dan een trauma uit de kindertijd.’ 

TRAUMATHERAPIE 
Hoe zit het dan met traumatherapie als de relatie tussen 

problemen en trauma niet per se opgaat; doen we daar wel 

goed aan? ‘Jazeker’, zegt Wessel. ‘Bij traumatherapie gaat 

het niet om de waarheid, maar om of je last hebt van die 

- al dan niet valse - herinneringen of niet. Als je nachtmer-

ries hebt of herbelevingen, dan moet je daar natuurlijk wat 

mee. En ook als je, zonder dat je weet waarom, bang bent 

voor bijvoorbeeld donkere kelders, kun je die angst met de 

juiste therapie heel goed wegnemen. Maar ga er geen trau-

ma achter zoeken dat je je niet kunt herinneren. Maak geen 

trauma wat er niet was. Als er vage beelden zijn en iemand 

wil in therapie om te ontdekken wat er vroeger is gebeurd, 

dan zou ik zeggen als therapeut: niet doen. Je loopt het ri-

sico om herinneringen te vormen van gebeurtenissen die 

niet zijn gebeurd.’ 

Wessel vertelt over Kitty Hendriks, de schrijfster van het 

boek Vaag verleden. Kitty, die in verschillende fases in haar 

leven (als kind, jongere en volwassene) te maken kreeg met 

seksueel geweld, ging daarvoor in therapie. Omdat ze wil-

de weten hoe ze iedere keer in misbruiksituaties verzeild 

raakte. Tijdens de therapie kwamen er steeds heftigere 

beelden van misbruik naar boven. Beelden van feesten in 

een kelder, van seksuele handelingen met vrienden van 

haar vader, een tante en zelfs met een hond. Beelden die 

ze eerder nooit had gehad, maar die nu - op aanmoedigen 

van haar therapeut en onder druk van groepstherapie – 

steeds sterker naar voren kwamen. Wessel: ‘Kitty beschrijft 

in haar boek hoe ze zich er steeds meer van bewust wordt 

dat zij door haar therapeut een fictief verleden krijgt op-

gelegd. En dat haar herinneringen aan de seksfeesten en 

seks met de hond vals zijn. Dat ze gelooft in én gebukt gaat 

onder een trauma dat nooit heeft bestaan.’

‘Het geheugen is vervormbaar’, vertelt Wessel. ‘Zelfs in de 

meest levendige herinneringen kunnen fouten zitten. 

Meestal hebben we daar geen last van, maar het wordt erg 

als mensen aangifte gaan doen en de waarheid wél boven 

tafel moet.’ 

EEN TRAUMA VERGETEN
Kun je een trauma echt vergeten om het later te hervinden? 

Wessel behoort bij het kamp dat denkt van niet. ‘Een trauma 

blijft je bij, dat vergeet je niet. Er niet aan willen denken is wat 

anders. Net als het feit dat je de situatie op latere leeftijd her-

ijkt: ik heb er nooit meer aan gedacht, want ik besefte toen 

niet dat het iets naars was. Denk aan de bobbel in je rug als je 

bij opa op schoot zat. Daar kun je later van denken: verdorie!, 

terwijl je als kind geen idee had wat die bobbel betekende.’

Voor heel jonge kinderen die een trauma meemaken ligt 

het trouwens wel wat genuanceerder, zegt Wessel. ‘Het 

pre-verbale geheugen is minder specifiek dan je zou 

denken. Heel jonge kinderen kunnen wel herinneringen 

maken, maar ze vergeten ze relatief snel; hun cognitief 

systeem is de eerste twee jaar van het leven nog sterk in 

ontwikkeling. Ze hebben geen ik-besef, geen besef van tijd 

en kunnen nog geen betekenis geven aan gebeurtenissen. 

Baby’s krijgen voortdurend prikjes in en handen aan hun 

lijf; ze hebben geen idee wat dat allemaal betekent, ook niet 

als het bijvoorbeeld om seks gaat. Om een ervaring goed in 

het geheugen op te slaan, moet je er betekenis aan kunnen 

geven. Hoe meer je begrijpt wat er gebeurt, hoe groter de 

kans dat je je de gebeurtenis herinnert.’ 

33

Het jongste slachtoffer van Robert M., die tijdens zijn werk 

bij kinderdagverblijf ’t Hofnarretje tientallen kinderen sek-

sueel misbruikte, was negentien dagen oud. Wessel: ‘Ik 

vraag me af: kan dit kind zich het misbruik herinneren? Ik 

betwijfel het. Van de slachtoffers had 27 procent volgens de 

ouders hechtingsproblemen. Maar hoe is dit in een nor-

male populatie? En: komen die hechtingsproblemen door 

het misbruik of doordat de ouders getraumatiseerd zijn? 

Een van de vaders vertelde dat hij zijn eigen kind niet meer 

in bad durfde te doen en niet meer wilde verschonen. Wat 

doet dat met de hechting? We moeten de dingen blijven 

zien voor wat ze zijn. Ons onderzoek is vaak veel te flexi-

bel; we zitten in een wetenschapscrisis, werken met een 

sterke bevestigingsbias en zien wat we willen zien. Ook als 

onderzoekers.’ 

Wessel roept op om vooral vraagtekens te blijven zetten. 

‘We moeten kritisch zijn in gevallen waarin mensen geen 

expliciete herinneringen hebben aan een trauma. Altijd 

blijven denken: wat zijn alternatieve scenario’s? Dat lijst-

je van Griet op de Beeck heeft geen verklarende waarde. 

Je kunt niet via een lijstje bepalen of je vroeger wel of niet 

bent misbruikt. Eén omgekeerde redenering bewijst niks. 

Op de Beeck had 107 omgekeerde redeneringen. Maar 107 

keer niks is nog steeds niks.’  

DEFINITIE HERVONDEN HERINNERINGEN
Hervonden herinneringen gaan over ingrijpende 

ervaringen met een belangrijke persoonlijke betekenis. 

Men ervaart ze als authentieke en betrouwbare 

herinneringen waar men gedurende langere tijd geen 

weet van heeft gehad, maar waar men zich weer geheel 

of gedeeltelijk van bewust is geworden. 

Bron: Hervonden herinneringen, Rijksuniversiteit Groningen, 2017

BIJLMERRAMP
Denk eens terug aan de Bijlmerramp in 1992. Weet je 

het nog? Kun je je de tv-beelden herinneren van de El 

Al Boeing die zich in de Bijlmerflats boorde?  Hoe zagen 

die beelden eruit? Wat was er precies te zien? Omschrijf 

het eens. Bijzonder hoogleraar rechtspsychologie Hans 

Crombag, stelde precies dezelfde vragen een jaar na de 

ramp aan studenten en collega’s. Maar liefst 55 procent 

van de ondervraagden wist zich de beelden van het drama 

nog te herinneren. Ze konden zelfs specifieke details 

noemen van hoe het vliegtuig zich in de flats boorde 

en wat er onmiddellijk daarna te zien was. Dit terwijl er 

helemaal geen beelden bestaan van het neerstortende 

vliegtuig. Hoe kan het dan toch zijn dat we ons die beelden 

zo massaal herinneren? Wessel: ‘Er was dan wel geen 

film van de Bijlmerramp, maar wel veel informatie in de 

media, zoals getuigenverklaringen en reconstructies. 

Mensen kunnen zich op basis daarvan de details van 

de ramp goed voorstellen. Zéker als de vraag van de 

onderzoekers suggereert dat een film bestaat, kun je de 

bron van je mentale beeld van de ramp abusievelijk gaan 

toeschrijven aan die film. In psychologisch jargon heet dat 

bronverwarring.’

                LEESTIPS: 

• Vaag verleden - Kitty Hendriks (2004). 

• Routes van het Recht, Over de rechtspsychologie. - 

Ineke Wessel e.a. (2017)
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‘Het geheugen is 
vervormbaar. Zelfs in 
de meest levendige 

herinneringen kunnen 
fouten zitten’
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Weerbaar

Een blok staat stevig, 
valt niet te buigen

Zelfverzekerd doe ik me voor 
maar wie valt te overtuigen

Ik wil keihard zijn, 
maar niet té veel

Want agressie en woede 
geeft me een brok in de keel

Ik wil sterk zijn 
en al mijn grenzen aangeven 

Ik wil zonder angst of ongemakkelijkheid 
mijn leven (be)leven

Weerbaar, 
daar streef ik naar

Mijzelf afweren, 
waar ik ook ga

Ik wil mijzelf duidelijk maken, 
of ik nou schreeuw of zing

(Schreeuw ik te hard? wow dat 
was niet mijn bedoeling)

MOOIE DINGEN ZIJN ER OM TE DELEN 
Sanura maakte dit prachtige 

combinatiekunstwerk bestaande uit een 

beeldhouwwerk en een gedicht tijdens 

beeldende therapie bij Fier. 
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‘Het begon allemaal toen de toenmalige directeur van 

Casa Cuna op werkbezoek kwam in Nederland en een 

aantal instellingen bezocht’, vertelt Terpstra. ‘Toen ze bij 

Fier kwam gaf ze aan dat ze heel graag met ons zou willen 

samenwerken. Mijn eerste vraag was: wat wil je dan? De 

directeur antwoordde dat ze een professionaliseringsslag 

wilde maken. Ze vingen vooral kinderen op die uit huis zijn 

geplaatst. Kinderen waar heel veel mee aan de hand is, die 

seksueel misbruikt zijn bijvoorbeeld. Ze zei: “Ik denk dat we 

met alle goede bedoelingen niet de goede dingen doen.” 

Niet lang daarna zijn Anke, medebestuurder bij Fier, en ik 

naar Aruba gegaan om samen met Casa Cuna een plan op 

te stellen voor een professionaliseringstraject. We zijn nu 

drie jaar en heel wat stappen verder.’

Was het nodig? Terpstra: ‘Ja. Op Aruba waren er nog 

belangrijke stappen te maken als het gaat om hulp aan 

jonge slachtoffers van geweld.  Bij Fier houden we ons 

al vijftien jaar bezig met het vraagstuk hoe je misbruikte, 

mishandelde en verwaarloosde kinderen en hun gezinnen 

zo goed mogelijk kan helpen. De succesvolle concepten 

die we in de loop der jaren hebben neergezet wilden we 

graag met Casa Cuna delen.’ 

VUURDOOP
Aan de andere kant van de oceaan leeft Renate van 

Dongen, inmiddels bijna een jaar directeur van Casa Cuna. 

Haar eerste contact met Fier was een rollercoaster: ‘Ik 

begon in maart en kreeg te horen dat Fier in mei langs zou 

komen. Linda stuurde me gelijk een hele stapel rapporten 

en verslagen van de afgelopen jaren. We waren net bezig 

met het realiseren van het tienermoederhuis en Linda’s 

focus was: dat huis moet open, dat huis moet open!, en ik 

dacht: ik ben er net, ik ben er net!. Maar goed, dat was dus 

mijn eerste kennismaking met Fier; een vuurdoop.’

FIER OP 
ARUBA

In de strategie van Fier staat de wens om ‘samenwerking op het terrein van geweld 
in afhankelijkheidsrelaties binnen het Koninkrijk te versterken’. Dat klinkt mooi, maar 
hoe pakken we dat in de praktijk aan? We spraken met de voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Fier, Linda Terpstra, en directeur van opvangtehuis Casa Cuna op Aruba, 
Renate van Dongen, over hun samenwerkingsprogramma.   
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Toch had Van Dongen niet gewild dat de hulp ergens 

anders vandaan kwam. ‘In het begin was ons personeel 

heel erg achterdochtig over de hulp van Fier. Er komen 

een paar Nederlanders ons vertellen hoe wij het moeten 

doen, hoorde ik dan. Ja, zo werkt dat hier – dit ligt nu 

eenmaal heel gevoelig op het eiland. Maar omdat Linda 

van Curaçao komt en feeling heeft met de eilanden verliep 

de samenwerking heel soepel. We konden discussiëren 

en nadenken over bepaalde thema’s zonder dat ik steeds 

hoefde te zeggen dat het hier zo niet werkt.’ Van Dongen 

is blij met de resultaten tot nu toe. ‘Ik zie vooruitgang en 

verbetering. Kinderen bleven hier vroeger jaren hangen, 

tegenwoordig zijn ze steeds korter bij ons. Ze vinden steeds 

sneller pleegouders die voor hen kunnen zorgen. Dat vind 

ik geweldig. Daar doe ik het voor.’

SUCCES
Het oorspronkelijke professionaliseringsplan is inmiddels 

afgerond. Terpstra is tevreden over het verloop van het 

project en dankbaar dat ze heeft kunnen helpen. ‘In de 

eerste projectfase hebben we doelen neergezet: die zijn 

allemaal gerealiseerd. Dan is een project succesvol, maar het 

is pas écht succesvol als er doorontwikkeld wordt. Niks is 

blijvend behalve vernieuwing, verandering en verbetering.’

Casa Cuna heeft aan Fier gevraagd om de samenwerking 

met twee jaar te verlengen. En zo geschiedt.  Terpstra: 

‘We hopen over twee jaar onder andere een tweede 

tienermoederhuis te hebben neergezet.’ Van Dongen: ‘We 

gaan hierbij focussen op kwetsbaar ouderschap. We willen 

kwetsbare moeders helpen vóórdat de kinderen van hen 

worden afgenomen. Dat is voor mij heel belangrijk. Het 

zal opnieuw heel hard werken worden, maar ik heb er erg 

veel zin in!’   

RESULTATEN
In de afgelopen drie jaar heeft Fier op Aruba:

• trainingen en cursussen gegeven aan zorgpersoneel;

• zorgprogramma’s en visiedocumenten gedeeld en 

vertaald naar de Arubaanse situatie;

• subsidieaanvragen geschreven, waaronder een voor 

het tienermoederhuis;

• geholpen bij het opzetten van de tienermoederopvang.

De uitvoering van het plan was haalbaar doordat 

samenwerkingsverband CEDE Aruba, Casa Cuna en Fier 

allemaal een aandeel leverden. Casa Cuna zorgde voor 

vervoer en overnachting, de medewerkers van Fier waren 

vrijwillig aanwezig en CEDE Aruba sponsorde vliegtickets 

voor de vrijwilligers.

‘ Linda's focus was: dat 
huis moet open, dat 
huis moet open!, en ik 
dacht: ik ben er net, ik 
ben er net!’
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 CLIËNT IN BEELD 

' BIJ ONS THUIS 
WAS GEWELD 
HEEL NORMAAL' 

  MAYA (20): ‘Geweld hoort niet bij familie, 

maar bij ons thuis was het heel normaal. 

Ik werd geslagen door mijn vader en 

mijn broer. Toen het een keer echt uit 

de hand liep, heb ik hulp gezocht bij een 

contactpersoon vanuit de gemeente en 

kwam ik bij Fier terecht. Het eerste half 

jaar van mijn verblijf hier wilde ik niets 

van mijn familie weten. Maar na een tijdje 

merkte ik dat ik toch niet zonder ze kan; 

ik kom uit Syrië, mijn familie is alles wat ik 

hier heb.  

 

Inmiddels ben ik weer in contact met mijn 

ouders gekomen en ze hebben gezegd 

dat ze me zullen steunen. Ik kan niet 

vergeten wat ze me hebben aangedaan, 

maar het blijven wel mijn ouders en ik 

heb hun steun hard nodig als ik straks op 

mezelf ga wonen.  

 

Ik ben inmiddels ruim een jaar van mijn 

leven kwijt, heb mijn negentiende én 

twintigste verjaardag hier gevierd. Ik wil 

weer verder, met mijn opleiding Zorg en 

Welzijn en ik wil mijn rijbewijs halen. Ik 

wil een normaal leven.’
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 CLIËNT IN BEELD 

' MIJN FAMILIE 
STEUNT ME DOOR 
ALLES HEEN' 

  LUCA (12): ‘‘Het gezinshuis waar ik met 

mijn broertje woonde, beschuldigde 

me van verkrachting van mijn broertje. 

Waarom ze dachten dat ik dat had 

gedaan, weet ik echt niet. Ik heb juist een 

heel goede band met mijn broertje. We 

kunnen alles met z’n tweeën doen en hij 

vertrouwt me als geen ander.  

 

Ik werd op een crisisschool geplaatst. Daar 

ging het niet goed, ik werd mishandeld 

door de andere jongens. Uiteindelijk kon ik 

bij de jongensopvang van Fier terecht. De 

sfeer is hier veel beter en de begeleiding 

helpt je als je ergens mee zit.  

 

Mijn familie steunt me door alles heen. 

Ze staan altijd voor me klaar, wat er ook 

gebeurt. In de zomer mag ik weer naar 

huis. Voordat het zover is, willen mijn 

voogden zeker weten dat het contact 

tussen mij en mijn broertje gezond is. Ik 

was het heel lang niet met ze eens, maar 

heb nu wel het idee dat ze het beste met 

me voor hebben. Ik heb heel veel zin om 

naar huis te gaan, ik heb mijn vader en 

broertje erg gemist.’
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 CLIËNT IN BEELD 

' IK WAS KLAAR 
MET MIJN 
FAMILIE' 

  ZAFIRA (18): ‘Mijn vader zette me op 

straat omdat hij het niet eens was met 

mijn relatie. Ik kon bij mijn oom terecht, 

maar die probeerde me te misbruiken, 

waarna ik weer op straat stond. Toen ik 

hier uiteindelijk kwam, was ik wel klaar 

met mijn familie; ik had ze niet meer 

nodig, deed mijn eigen ding. Ik maakte 

hier mijn opleiding af, ik was goed bezig. 

Maar tegelijk vond ik het ook steeds 

moeilijker zonder mijn familie.  

 

Een meisje op mijn groep heeft mijn 

ogen echt geopend. Ze vertelde dat ze in 

Syrië woonde, en dat er oorlog was. Ze 

lag naast haar moeder te slapen toen er 

midden in de nacht bommen vielen. Op 

het moment dat ze wakker werd, keek ze 

naast zich en zag haar moeder levenloos 

tussen de brokstukken liggen. Toen ze 

me dat vertelde, realiseerde ik me hoe 

erg ik mijn vader miste en wilde ik niets 

liever dan hem weer spreken.  

 

Via systeemgesprekken bouwen we nu 

het contact weer op. Aan de ene kant 

denk ik aan de slechte dingen die mijn 

familieleden me hebben aangedaan, 

maar aan de andere kant heb ik ook veel 

liefde van ze gekregen. Mijn vader is ziek, 

mijn oma net geopereerd. Ik weet niet 

hoelang ze nog zullen leven en ik wil er 

nu gewoon voor ze zijn.’
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 CLIËNT IN BEELD 

' IK MIS MIJN 
FAMILIE,  
MAAR VIND HIER 
MIJN RUST' 

  INDRA (30): ‘Familie betekent heel veel 

voor mij. Ik ben gewend mijn familieleden 

dagelijks te zien en ben erg aan mijn 

moeder, broers, zusjes, neefjes en nichtjes 

gehecht. Het gemis is dan ook groot, 

maar ik vind bij Blijf wel rust, die ik nodig 

heb. En ik kan weer vooruitkijken. Ik heb 

hier veel gehad aan de leermodules over 

weerbaarheid, stabilisatie en werken aan 

je toekomst. Mijn ex, de vader van mijn 

kinderen, heeft me lange tijd ingeprent dat 

ik niets waard was en niets kon. Dat ben ik 

gaan geloven. Hier heb ik, mede dankzij de 

medebewoonsters, opnieuw leren inzien: 

je moet nooit zomaar denken dat je iets 

niet kunt. Pas als je het geprobeerd hebt, 

kun je oordelen.  

 

De volgende stap voor mij is een woning 

voor mij en mijn zoontje en dochtertje. 

Als we eenmaal een eigen plekje hebben, 

kunnen we ons weer op de toekomst 

richten. Dan kan ik weer lekker gaan 

werken of verder leren. En dan gaan we 

zoveel mogelijk leuke dingen doen, samen 

met de familie!’
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HET CKM ONDERZOEKT CRIMINELE UITBUITING 

MIDDELBARESCHOOLDEALERS:  
DADER ÉN SLACHTOFFER TEGELIJK

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel 

(CKM) deed via het onderzoeksbureau Markteffect navraag 

onder bijna 280 middelbare scholen en mbo-instellingen 

naar het fenomeen criminele uitbuiting. En daaruit blijkt: 

55% van de middelbare scholen maakt zich zorgen over 

deze ernstige vorm van mensenhandel. Zorgen zijn er 

voornamelijk over leerlingen die door criminelen worden 

gedwongen tot drugshandel. Eén op de tien ondervraagde 

scholen zegt maandelijks of zelfs meerdere keren per 

maand signalen te krijgen van criminele uitbuiting. 

IDEALE PROOI
Scholieren zijn volgens Shamir Ceuleers van het CKM een 

ideale prooi voor criminelen: ‘Ze zijn jong, beïnvloedbaar 

en makkelijk onder druk te zetten. Veel scholen hebben 

het idee dat jongeren op een steeds lagere leeftijd 

geronseld worden. Wij zijn geschrokken van de omvang 

van dit probleem. Uit ons rapport blijkt dat scholen zich 

op grote schaal zorgen maken en concrete voorbeelden 

noemen, terwijl we dit nauwelijks terugzien in de officiële 

opsporingscijfers. Voor deze druggerelateerde criminele 

uitbuiting onder Nederlandse jongeren is dan ook weinig 

aandacht. En dat terwijl de noodzaak ervan alleen maar 

toeneemt.’

VUIST TEGEN CRIMINELE UITBUITING
Het CKM pleit voor een nieuwe aanpak om een vuist 

te maken tegen criminele uitbuiting.  Ceuleers: ‘Het 

kabinet is nu aan zet om ervoor te zorgen dat de aanpak 

van mensenhandel en drugsbestrijding niet twee aparte 

eilandjes blijven. Er zijn recentelijk nog twee moties 

aangenomen op dit thema. We hebben dan ook goede 

hoop dat die integrale aanpak er gaat komen.’ Zo’n nieuwe 

aanpak zal met name effect hebben op drugshandel en 

criminele netwerken en jeugdbendes. Deze criminelen 

richten zich op het uitbuiten van kwetsbare jongeren om 

snel veel geld te verdienen. ‘En dat maakt van deze jongeren 

geen daders, maar slachtoffers. Slachtoffers die beschermd 

moeten worden om af te stappen van de criminele ladder 

die ze – noodgedwongen - aan het beklimmen zijn. We 

moeten deze jongeren helpen, anders zijn het straks 

doorgewinterde criminelen.’   

Het CKM is onderdeel van Fier. Je leest het hele 

onderzoeksrapport via www.hetckm.nl  

Oververmoeid in de klas verschijnen. Gestoken in dure merkkleding, meerdere telefoons op zak 
en een hoog schoolverzuim. Het zijn signalen die erop kunnen wijzen dat een leerling bijverdient 
in de drugshandel. En dat is niet alleen zorgelijk maar ook ingewikkeld. Want naast dader kunnen 
deze minderjarige drugsdealers zelf ook slachtoffer zijn: van een criminele uitbuiter. 

Hasj laten rondgaan in een etui
In de media was er uitgebreid aandacht voor het CKM-

onderzoek dat half februari naar buitenkwam. NOS 

Stories sprak anoniem met scholieren die in het wereldje 

zijn beland. Zo vertelt “schooldealer” Bart hoe hij bij 

medescholieren ‘marketing maakt via Snapchat’ en 

vervolgens zijn drugs op school zonder moeite ‘doorpasst’. 

Ook een meisje van 16 jaar vertelt hoe zij in het verleden 

te werk ging als drugsdealer: ‘Via vrienden hoorde ik 

verhalen dat je er veel geld mee kan verdienen. Dat wilde 

ik ook en zo ben ik aan connecties gekomen die grote 

hoeveelheden hasj verkopen. Ik dealde gewoon in de klas. 

Dan deed ik hasj in een etui en gaf dat aan iemand. Die 

pakte de hasj eruit en die deed het geld er weer in.’  

36 | FIER!

Geweld 
uit naam 

van de 
familie-

eer
Een eercultuur, wat is dat eigenlijk? En wat wordt er bedoeld 
met eergerelateerd geweld of zelfs eerwraak? Waarom is het zo 
moeilijk om grip te krijgen op deze vorm van geweld? Bij Fier 
begeleiden we ook slachtoffers van eergerelateerd geweld. 
Onze specialistische opvang- en behandelvoorziening Zahir  
biedt hulp aan meiden die te maken hebben met eergerelateerd 
geweld. Voor jongens is er de opvang- en behandelgroep Ravi. 

‘Eerculturen zijn zo oud als de mensheid’, vertelt Janine Janssen, onderzoeker bij 

het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EEG), een onderdeel 

van de Nationale Politie. ‘Vanuit de antropologie zien we dat eerculturen meer 

voorkomen in maatschappijen waar de overheid een minder sterke rol heeft. Als 

we in Nederland ruzie met elkaar hebben, dan kunnen we terecht bij heel veel 

instanties die daarbij kunnen bemiddelen. In traditionele samenlevingen waar 

deze instanties niet voorhanden zijn, zoeken mensen naar een andere structuur 

die diezelfde veiligheid biedt: de familie of gemeenschap waar ze bij horen. De 

acceptatie en goedkeuring van die familie is daarom uitermate belangrijk.’

MISVERSTANDEN OVER EERCULTUREN
‘Er bestaan veel misvattingen over eergerelateerd geweld’, vervolgt Janssen. ‘We zien 

zaken waarbij mensen met verschillende achtergronden zijn betrokken. Het gaat 

niet alleen om moslims; we komen ook christenen en atheïsten tegen. Het idee dat 

geweld uit naam van de eer typisch iets voor moslims zou zijn, hangt samen met de 

veronderstelling dat die problematiek alleen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten 

voorkomt, maar ook dat klopt niet. In alle samenlevingen, dus ook in westerse 

samenlevingen, zien we de wens om te voldoen aan de normen van de omgeving 

en kunnen er gevolgen zijn op het moment dat niet aan de normen wordt voldaan.’

Fier-bestuurder Anke van Dijke: ‘Het is een complex verhaal. Ook in Nederland zien 
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we dat in bepaalde gemeenschappen strenge 

normen over seksualiteit heersen en over de 

omgang tussen mannen en vrouwen. Het 

fenomeen schaamte speelt vaak een grote rol: 

‘Straks heeft het hele dorp het erover!’ Ergens 

bij willen horen is heel menselijk, je onderdeel 

willen voelen van de groep. Het gaat pas mis 

op het moment dat er dwang en/of geweld gebruikt wordt 

als de normen van een groep worden overschreden. Dat is 

altijd volstrekt onacceptabel.’

ONLINE ONTWIKKELINGEN
Zowel Fier als het LEC EEG signaleert duidelijk dat de 

snelle opkomst en populariteit van social media invloed 

heeft op de problematiek. Janssen: ‘Aan de ene kant is het 

natuurlijk prachtig dat het tegenwoordig zo makkelijk is 

om via social media contact te houden met je familie in 

het land van herkomst. Het nadeel daarvan is dat als er hier 

in Nederland een roddel rondgaat over onzedelijk gedrag 

dit ook binnen no time aan de andere kant van de wereld 

bekend is. De druk op de familie om in te grijpen wordt 

daarmee snel verhoogd.’

Van Dijke vult aan: ‘Mensenhandelaren zoeken soms 

specifiek naar meisjes uit families van eerculturen. Deze 

meisjes zullen niet praten over onzedelijk gedrag dat 

is voorgevallen omdat daarmee hun eer en die van de 

familie wordt aangetast. Deze meisjes kunnen niet op het 

etiket ‘slachtoffer’ rekenen binnen de familie, omdat het 

feit dat ze slachtoffer zijn ondergeschikt is aan de familie-

eer. Daardoor zijn de meisjes makkelijk te chanteren 

door mensenhandelaren, bijvoorbeeld met de dreiging 

dat onzedelijke foto’s of video’s via het internet verspreid 

zullen worden. We zien vaak ook dat meisjes uit dergelijke 

gemeenschappen minder weerbaar zijn in het contact met 

mannen. Mensenhandelaren weten dat en maken daar 

helaas handig gebruik van.’

EER OF TRAUMA?
Een andere complicerende factor is dat het vaak moeilijk is 

om te bepalen of de geschonden familie-eer een motief is 

of dat andere factoren een rol spelen. Janssen: ‘Zo zien we 

bijvoorbeeld bij vluchtelingen dat er vaak ook sprake is van 

trauma. Soms speelt een conflict al in het land van herkomst 

en wordt het conflict meegenomen op de vlucht, maar het 

kan ook zo zijn dat er nieuwe conflicten ontstaan op het 

moment dat twee culturen met elkaar in aanraking komen 

en met elkaar botsen. Juist in een situatie van migratie 

waarbij een familie aan alle nieuwe omstandigheden moet 

wennen, zien we dat families meer teruggrijpen op de 

tradities om een gevoel van veiligheid te creëren. En dat 

terwijl de kinderen juist interesse hebben in de nieuwe 

wereld waarin ze zijn beland. Daar kunnen dan spanningen 

ontstaan. En gaat het dan alleen om een eermotief of spelen 

al deze complicerende factoren ook een rol?’

Het gebeurt ook wel dat een vader zich meldt bij de politie 

omdat hij druk ervaart van zijn familie om zijn dochter 

te straffen maar dat zelf niet wil. Janssen vindt dit een 

mooie ontwikkeling: ‘Het toont aan dat er wel degelijk een 

verschuiving plaatsvindt en dat er binnen de betrokken 

gemeenschappen ook kritisch wordt gekeken naar de 

eigen normen. Tegelijkertijd is dat een moeizaam en 

langdurig proces omdat de eercodes echt onderdeel van de 

identiteit zijn. En juist na migratie geven die codes houvast 

in een nieuwe vreemde omgeving. Mensen moeten 

eerst het vertrouwen krijgen in de rechtstaat en zich daar 

onderdeel van voelen, dat kost tijd.’

‘ Dit geweld is hardnekkig 
omdat het in de meest intieme 
weefselstructuur van de 
samenleving zit: de familie.’

DUIVELS DILEMMA
‘De brief van dit meisje (zie kader hierboven, red.) vind ik 

hartverscheurend’, vertelt Janssen. ‘Ik had haar zo graag 

een vrije keus gegund, maar zonder haar familie breekt 

ze ook volledig en dus schikt ze zich. Heel pijnlijk, maar 

na zoveel jaar in het vak snap ik wel dat mensen die keuze 

maken. Ik hoop dat deze ervaring oplevert dat dit meisje het 

later anders zal doen met haar eigen kinderen. 

Wat eerzaken complex maakt is dat ouders veelal uit liefde 

handelen en dat ze hun kinderen juist willen beschermen. 

Ze kiezen voor veiligheid. Ouders zijn er niet op uit om hun 

kinderen te kwetsen en de loyaliteit van kinderen naar hun 

ouders is enorm. Familie is je identiteit. Menselijkerwijs is 

het te snappen, maar is het wenselijk? Nee. 

In een ideale oplossing blijven de familiebanden intact, 

omdat dat emotioneel heel belangrijk is. Als de slachtoffers 

breken met de familie gaan ze ook kapot. Het is een 

duivels dilemma.’

LANGE ADEM HEBBEN EN SAMENWERKEN
‘Moed blijven houden, denken in kleine stappen’, dat zijn 

volgens Janssen de ingrediënten om het vol te kunnen 

houden. ‘We zijn een kleine club maar door intensieve 

samenwerking met de lokale eenheden, de IND en 

hulpverleners zoals Fier en Sterk Huis hebben we een enorm 

bereik. De politie realiseert zich heel goed dat we het niet 

alleen kunnen en we zijn heel blij met de samenwerking met 

de hulpverlening. Daar waar we kunnen verzachten, waar 

we escalatie kunnen voorkomen, daar zijn we aan het werk. 

Je leert om steeds contenter te zijn met kleine successen en 

tegelijkertijd moet je natuurlijk ook ambitieus blijven. 

Dit geweld is hardnekkig omdat het in de meest intieme 

weefselstructuur van de samenleving zit:  de familie. 

Daarom doe het ook zo’n pijn en is het zo moeilijk. Het zit in 

het hart van wat ons mensen maakt.’

JONGEREN MET TALENTEN EN AMBITIES
Janine Janssen werkt als onderzoeker ook samen met 

Fier en Sterk Huis. Ze neemt haar studenten regelmatig 

mee op het moment dat ze de opvang bezoekt. ‘Ik vind 

het belangrijk dat studenten zien hoe het eraan toegaat in 

de opvang. De opvang in Nederland is echt top geregeld, 

maar het is ook een plek met veel verdriet. Die beide kanten 

komen tijdens zo’n bezoek naar voren. Mijn studenten zijn 

de hulpverleners van de toekomst. Ik wil ze meegeven om 

altijd naar de mens te kijken als geheel.’

Van Dijke licht toe: ‘We zien de meiden en jongens bij Fier 

niet alleen als slachtoffer. Natuurlijk zijn er veelal trauma’s 

die behandeld moeten worden maar dit zijn ook hele sterke 

jongeren, jongeren met talenten en ambities. Je probleem 

is niet je toekomst. Daarom zetten we niet alleen in op hulp 

en bescherming maar ook op onderwijs. Iedere jongere die 

wordt opgenomen bij Fier gaat vanaf dag één naar school. 

En juist bij meiden die uit eerculturen komen zien we ook 

de geëmancipeerde meiden, de meiden die niet volgens 

de tradities uitgehuwelijkt willen worden. De meiden 

waarvan wordt verwacht dat ze dienstbaar zijn aan hun 

man, kinderen en zijn familie, maar die juist een vak willen 

leren, die willen studeren, die advocaat willen worden 

bijvoorbeeld. Hun problemen mogen hun ambities niet 

in de weg staan. Dit zijn geen ‘zielige meisjes’, het zijn 

de voorvechtsters. De veerkracht van deze jongeren is 

ongelooflijk groot en inspirerend.’   

Janine Janssen is hoofd onderzoek bij het Nationaal 

Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de 

Nationale Politie. Ook is ze Lector Veiligheid in 

Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool en 

bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open 

Universiteit.

Anke van Dijke is bestuurder bij Fier. Ze studeerde 

sociale pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 

Samen met Linda Terpstra schreef ze de boeken De 

Dochters van Zahir, over de gelijknamige opvanggroep 

voor de slachtoffers van eergelateerd geweld en 

Buitengesloten. Meiden vertellen over hun worsteling 

met familie-eer. Tien portretten.

AFSCHEIDSBRIEF VANUIT DE OPVANG
Een jong meisje is op een veilige plek ondergebracht 

maar besluit de opvang te verlaten. Voor de medewerkers 

laat ze een afscheidsbriefje achter: ‘Beste hulpverleners, ik 

wil jullie heel erg bedanken voor de hulp en de adviezen 

die jullie me gaven. Maar ik kan niet langer blijven. Mijn 

familie is heel belangrijk voor mij. Ik geloof mijn ouders 

en ik accepteer wat mijn familie wil. Zonder mijn familie 

ga ik nooit gelukkig leven. Het zal niet gelijk makkelijk 

verlopen. Maar als ik bij mijn familie ben vergeven ze me 

voor de schande die ik ze heb gebracht. Ik verbreek liever 

mijn relatie met mijn vriendje dan met mijn ouders en 

familie. Veel liefs. Bedankt voor alles. Echt waar.’

Bron: Focus op eer, J. Janssen, 2017  BoomCriminologie
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EER
Eer is het persoonlijke of maatschappelijke aanzien dat 

je hebt. Eer is gekoppeld aan het morele bestaan van 

mensen, hun gevoel van eigenwaarde en de erkenning 

daarvan door anderen. Het heeft betrekking op de 

sociale status, de goede naam, de reputatie. 

EERGERELATEERD GEWELD
Een vorm van geweld waarbij een familie of een 

gemeenschap de (zedelijke) eer die is aangetast wil 

herstellen door maatregelen te nemen tegen degene 

die schuldig is aan het eerverlies. Het kan ook zo zijn 

dat er al maatregelen worden genomen op het moment 

dat de  familie vindt dat er dreiging is van eerverlies. 

Veelvoorkomende maatregelen zijn opsluiting, 

bedreiging, mishandeling, gedwongen huwelijk, 

achterlating en in de meest extreme gevallen moord. 
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In de thuissituatie was bovendien niets veranderd, zo bleek 

toen mijn moeder met een Afghaanse partner voor mij op de 

proppen kwam. Uitgeput van het dubbelleven dat ik wederom 

leidde, zei ik dat ze die illusie kon laten varen. ‘Dan ben je 

vanaf nu dood voor mij’, riep ze stellig, waarop ik voorgoed 

ben vertrokken. Ik voelde me volledig gepasseerd in mijn 

gevoel en bestaan.

Afscheid nemen van je ouders gaat tegen de natuur in en de 

tweede keer viel me emotioneel veel zwaarder. Desondanks 

sta ik achter mijn beslissing. Ik leerde mezelf kennen, heb 

mijn gedrag onder controle en ben onafhankelijk geworden. 

Het jonge, afstandelijke meisje met woede-uitbarstingen is 

verdwenen. 

EEN MEISJE MAG DROMEN
Ik ben ervan overtuigd dat je met praten veel kunt oplossen. 

Dit zat altijd al diep in mij, maar werd onderdrukt. Bij Fier leerde 

ik dat dit oké is. Dat je mag zijn wie je bent. Maar wie bén ik 

eigenlijk? Toen ik dit jaar werkloos raakte, kon ik nadenken 

over wat ik echt wil. Zonder sociale druk en verwachtingen 

van anderen. In die periode was ik enorm carrièregericht en 

heb ik mijn plan uitgestippeld. Met mijn ervaring wil ik andere 

slachtoffers helpen, ze laten weten dat ik ze begrijp. Ik weet 

dat ik vanuit mijn perspectief waarde kan toevoegen. Mijn 

absolute droom is om als hulpverlener aan de slag te gaan bij 

Fier. En dromen zijn er om na te jagen! Maar hoe?

TOEKOMSTPLANNEN
Ik heb contact opgenomen met Linda Terpstra – 

bestuursvoorzitter van Fier – en samen hebben we naar de 

mogelijkheden gekeken. Een hulpverlener van Fier moet 

beschikken over een hbo-diploma en daarvoor zou ik eerst 

een 21+ toets moeten doen. Ik heb met ondersteuning van 

Fier de toets gemaakt. Helaas ben ik gezakt en dat was in 

eerste instantie moeilijk te accepteren. Pas later kwam het 

besef dat het eerst goed is zo. Ten eerste geloof ik er vanuit 

mijn eigen spirituele overtuiging in dat uiteindelijk alles op het 

juiste moment op je pad komt. Mijn moment komt nog wel. 

Daarnaast zijn mijn verloofde en ik op dit moment in blije 

verwachting van ons eerste kindje. Ik wil mezelf, mijn gezin en 

Fier niet te kort doen en laat de toets voorlopig voor wat het is. 

Ik sta dichter bij mijn gevoel en neem op basis daarvan 

beslissingen. Eén van de lessen die ik bij Fier geleerd heb. 

Ondertussen ben ik nog steeds in gesprek met Fier om te kijken 

of we op een ander vlak iets voor elkaar kunnen betekenen. En 

mijn toekomstdoelen? Die lijst is een stuk korter dan voorheen: 

gewoon gelukkig zijn en mezelf blijven ontwikkelen.’  

TERUG NAAR FIER

TUSSEN TWEE WERELDEN IN
‘Ik was 21 toen ik op een avond wegsneakte om stiekem 

mijn vriend te zien en mijn ouders daarachter kwamen. Mijn 

vriendin waarschuwde me en in een split second nam ik een 

beslissing die al tijden door mijn hoofd spookte: weglopen. 

Mijn familie is van Afghaanse afkomst, gecommuniceerd 

werd er niet en eigen keuzes maken was uit den boze. Mijn 

avontuurlijke karakter botste enorm met de conservatieve 

instelling van mijn ouders. Ik leefde constant tussen twee 

werelden in – de westerse waarmee ik me kon identificeren 

en de traditionele Afghaanse. 

Mijn ouders gaven mij als vermist op en begrepen niet waar 

mijn actie vandaan kwam. Alles was in orde, vonden zij. Mijn 

vader bedreigde mij met de dood. Hoewel ík wist dat dit loze 

woorden waren uit woede en verdriet, besloot de politie 

dat ik voor mijn eigen veiligheid moest onderduiken bij Fier. 

Verdoofd van de stress heb ik mijn leven en toenmalige vriend 

moeten achterlaten. Toen ik ontdekte dat ook hij jarenlang 

 

een dubbelleven leidde - hij bleek al die tijd getrouwd te zijn 

- voelde ik me moederziel alleen. Op dat punt besloot ik om 

volledig voor mezelf te kiezen en nooit meer afhankelijk te zijn 

van een ander. 

EEN TWEEDE POGING
Acht maanden verbleef ik bij Fier. Achteraf voelt dit veel 

langer. Ik heb zóveel geleerd in die periode. Fundamentele 

levenslessen op basis waarvan ik nu nog steeds groei. Na 

het verblijf bij Fier kreeg ik mijn eigen woning. Van binnen 

voelde ik een leegte, dus op een dag stond ik toch weer bij 

mijn ouders op de stoep. Ze waren blij dat ik terug was. Niet 

zozeer om mij, denk ik nu, maar om naar de buitenwereld 

de schijn op te houden. Mijn jongere zusjes waren inmiddels 

ouder en met hen kon ik goed levelen, daarom ging ik toch 

bijna wekelijks terug. Mijn ouders spraken nooit over wat er 

allemaal gebeurd was. Die ontkenning stak me. 

‘Bij Fier leerde ik dat je 
mag zijn wie je bent. 

Maar wie bén ik eigenlijk?’

Manisha (29) was jaren geleden cliënt bij Fier en wil nu heel graag terugkomen. Niet omdat ze 
opnieuw moet vluchten of opvang zoekt. Maar om haar ultieme droom na te jagen - met haar 
ervaring andere jonge vrouwen helpen in de rol van hulpverlener. Het liefst bij Fier. Ze aarzelde 
niet en vroeg bestuursvoorzitter Linda Terpstra naar de mogelijkheden. Een inspirerend verhaal 
over een jonge vrouw die moest vluchten voor haar ouders, maar nu sterker staat dan ooit.
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Give the ones you love

ROOTS TO COME BACK
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Wie zijn eigenlijk die 

personen die jonge meisjes 

in Nederland seksueel 

uitbuiten? Hoe gaan ze te 

werk? En met wie werken 

ze samen? Deze drie 

vragen nam het Centrum 

tegen Kinderhandel en 

Mensenhandel (CKM) in 

opdracht van de Nationale 

Politie het afgelopen jaar in 

onderzoek. De highlights.

‘‘We weten nog relatief weinig over 

mensenhandelaren in Nederland’, zegt 

CKM-onderzoeker Ferdi Bekken. ‘Er is 

nooit veel onderzoek naar deze groep 

gedaan. Daar wilden we, samen met de 

politie, verandering in brengen. Door 

deze daders te onderzoeken, hebben 

we meer zicht gekregen op wie ze zijn 

en hoe ze te werk gaan. Kennis die 

de politie en het Openbaar Ministerie 

weer kunnen toepassen tijdens de 

opsporing en vervolging. Ook leert het 

de politie scherper te zijn op signalen 

van mensenhandel in andere zaken, 

bijvoorbeeld drugsdelicten.’

ACHTERGROND PLEGERS
Uit de vijfentwintig opsporingsdossiers 

die het CKM onderzocht, kwam een 

daderprofiel naar voren van een man, 

midden twintig, met een zwakke 

sociaaleconomische status. Bekken: 

‘We zien dat de mannen die zich 

schuldig maken aan mensenhandel 

vrij ver van de maatschappij staan. Ze 

komen vaak uit ontwrichte gezinnen, 

hadden een instabiele jeugd met soms 

traumatische ervaringen en hebben 

veelal een slecht contact met hun 

vader. Ze zijn laagopgeleid, hebben 

laagbetaalde baantjes en schulden. 

Deze zwakke positie mondt in veel 

gevallen uit in gedragsproblematiek 

en middelengebruik en een criminele 

carrière – dat gaat van lichte delicten 

zoals diefstal tot zware gewelds- en 

vermogensdelicten, drugshandel, 

witwassen en mensenhandel.’

Bekken vervolgt: ‘Deze plegers zijn vrij 

egocentrisch en vertonen narcistische 

trekjes. Dat maakt dat ze zich moeilijk 

kunnen inleven in hun slachtoffers. 

Slachtoffers die trouwens, net als zij 

zelf, veel hebben meegemaakt; van 

seksueel misbruik tot geweld en van 

uithuisplaatsing tot dakloosheid en 

grote schulden. Van die kwetsbaarheid 

maken de daders misbruik.’

MODUS OPERANDI
Het geijkte mensenhandelverhaal 

gaat over de loverboy die gericht een 

slachtoffer uitkiest en vervolgens een 

affectieve relatie met haar aangaat. 

Maar dit is lang niet altijd het geval, zegt 

Bekken. ‘Bij de helft van de gevallen 

in ons onderzoek was er helemaal 

geen sprake van een affectieve relatie. 

Bovendien zien we dat een deel van 

de daders niet zozeer zélf actief op 

jacht is geweest, maar het initiatief bij het slachtoffer laat. Deze 

daders bieden zich aan als faciliteerder, vaak aan slachtoffers die 

zich bijvoorbeeld genoodzaakt voelen om seksuele diensten te 

verrichten vanwege hoge schulden. Wat in eerste instantie een win-

winsituatie lijkt, ontwikkelt zich later tot mensenhandel.’

Nog een beeld dat we hebben van mensenhandel: het gaat gepaard 

met harde dwang en excessief geweld. Toch lijkt dit in werkelijkheid 

anders te zijn. Bekken: ‘In tweederde van de gevallen werd er geen 

grof geweld gebruikt om een slachtoffer aan het werk te krijgen, 

maar een impliciete vorm van dwang. Mensenhandelaren maken 

misbruik van de kwetsbare positie waarin slachtoffers zich bevinden. 

Denk aan jonge meiden die zijn weggelopen uit een instelling en op 

zoek zijn naar onderdak. Dat krijgen ze dan bij de pleger, maar in ruil 

moeten ze wel geld in het laatje brengen, bijvoorbeeld door seks 

tegen betaling te hebben. Daar is weinig dwang voor nodig; deze 

meiden willen er alles doen om te voorkomen dat ze terug moeten 

naar de instelling. Deze situatie maakt de meiden niet alleen nóg 

kwetsbaarder dan ze al waren, ze geloven ook nog eens dat ze zelf 

voor de prostitutie hebben gekozen, waardoor ze zichzelf niet als 

slachtoffer zien.’ Waar in beginsel geen grof geweld gebruikt wordt, 

neemt dat gedurende de uitbuitingsperiode wel toe. In tweederde 

van de gevallen is de pleger tijdens de uitbuiting gewelddadig, 

bijvoorbeeld als het slachtoffer weigert iets te doen.

SAMENWERKING
Iets meer dan de helft van de mensenhandelaren werkt samen, vaak in 

kleine netwerken van twee tot vijf personen. Soms zijn het ook stelletjes 

die een ander uitbuiten. De onderzoekers maakten onderscheid 

tussen faciliterende samenwerking - waar de dader alles zelf doet en 

af en toe iemand inschakelt, bijvoorbeeld om een slachtoffer naar een 

klant te brengen - en georganiseerde samenwerking - waar daders 

samen verantwoordelijk zijn voor de uitbuiting en er gezamenlijk aan 

verdienen. Bekken noemt de netwerken los-vast en fluïde: ‘Ze zijn 

waarschijnlijk samengesteld op het delict dat er wordt gepleegd: vaak 

naast mensenhandel ook drugshandel. Hoe dan ook: de personen uit 

deze netwerken lijken geen boezemvrienden te zijn. Als de uitbuiting 

stopt, houdt het contact vaak op.’

VERVOLGONDERZOEK
‘Dit onderzoek heeft ons belangrijke inzichten opgeleverd’, zegt 

Bekken. ‘Niet alleen bruikbaar voor de politie en het Openbaar 

Ministerie, maar ook voor de behandeling van slachtoffers. Je kunt 

je behandeling op de dader- en slachtofferprofielen afstemmen. 

Bijvoorbeeld: is een meisje verliefd op de pleger? Of is het een 

wegloper die door een kennis is uitgebuit? Dat verschilt nogal van 

elkaar. Wat we nu willen is vervolgonderzoek doen.  Want er is nog 

zo veel te leren over mensenhandel. Bijvoorbeeld over de rol van 

vrouwelijke daders in mensenhandel, en over mannelijke slachtoffers. 

Daar spelen mogelijk weer heel andere aspecten een rol.’  

Mensenhandelaren 
onder de loep

HET CKM ONDERZOEKT
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HET ONDERZOEK

Onderzoekspopulatie: Plegers van seksuele uitbuiting 

van Nederlandse slachtoffers tot en met 23 jaar. 

Doel van het onderzoek: Meer inzicht krijgen in de 

achtergrond van de plegers, hun modus operandi en 

de samenwerkingsverbanden van deze plegers.

Onderzoekswijze: Analyse van 25 opsporingsdossiers 

van plegers die in eerste aanleg zijn veroordeeld 

of waar al een veroordeling is geweest voor 

mensenhandel. In deze dossiers waren 39 slachtoffers 

betrokken waar mensenhandel een bewezen feit was. 

Het ging om 18 minderjarige en 21 meerderjarige 

slachtoffers. 

In opdracht van: Nationale Politie en met 

toestemming van het Openbaar Ministerie.

INTERESSANTE INZICHTEN

Dit onderzoek leverde interessante inzichten op. 

Hierbij enkele op een rij:  

• Veel minderjarige slachtoffers zijn weglopers. 

Bij deze slachtoffers lijkt er veelal geen sprake te 

zijn van inzet van een affectieve relatie door hun 

mensenhandelaar.

• De meeste slachtoffers van daders die een 

affectieve relatie inzetten zijn tussen de 18 en 

21 jaar. Zij wonen vaak bij de dader in tijdens de 

uitbuitingsperiode.

• Bij minderjarige slachtoffers lijkt er vaker sprake te 

zijn van een georganiseerd samenwerkingsverband 

tussen daders.

• Minderjarigen worden vaker uitgebuit in de 

thuisprostitutie, meerderjarigen vaker achter de 

ramen in prostitutiestraten of als escort.

• Het grootste deel van de minderjarige 

slachtoffers wordt via reguliere websites voor 

sekscontactadvertenties aangeboden aan klanten.

Meer lezen? Check www.hetckm.nl voor het 

onderzoeksrapport.

EERDER ONDERZOEK NAAR MENSENHANDELAREN

Fier, de moederorganisatie van het CKM, deed 

eerder onderzoek naar mensenhandelaren. Hierover 

verschenen verschillende publicaties: 

• Loverboys, een publieke zaak. Tien portretten – Anke 

van Dijke, Marion van San, Linda Terpstra (2005)

• Loverboys: Feiten En Cijfers een quick scan – Anke 

van Dijke en Linda Terpstra (2011) 

• Mensenhandelaren, verhalen en vonnissen - Anke 

van Dijke, Ellen de Ruiter en Linda Terpstra (2014)
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MARIANNE (29) WERKTE ZES JAAR ONDER 
DWANG VAN EEN POOIER

‘Ik ben mishandeld, misbruikt, bedreigd en vernederd. 

Maar ik leef nog.'

‘Mijn jeugd was al niet stabiel. Mijn ouders gingen scheiden 

toen ik nog heel jong was, mijn stiefmoeder gebruikte me 

als sloof, op school werd ik gepest en toen ik zeven jaar 

oud was, ben ik door mijn oppasbuurjongen misbruikt. Op 

mijn dertiende ben ik uit huis geplaatst met de belofte dat 

ik snel weer naar huis mocht. Nou, ‘thuis’ heb ik nooit meer 

teruggezien. Ik heb overal gezeten: internaten, leefgroepen, 

jeugdzorginstellingen en in de jeugdgevangenis. Daar zat 

ik op mijn veertiende in een cel tussen de criminelen. 

Terwijl ik niets had misdaan. Nu denk ik wel eens: had ik 

toen maar goeie hulp gehad, dan was ik misschien nooit in 

handen gevallen van een pooier. 

Hoteldebotel was ik en net achttien. Ik ontmoette hem 

tijdens het stappen, hij was zó leuk. Binnen een maand had 

hij me achter het raam en werkte ik zo’n tien klanten per 

dag af. Walgelijk. De eerste weken voelde ik me verdoofd, 

alsof ik buiten mijn eigen lichaam trad. Later kon ik de 

knop omzetten. 

Zes jaar lang heeft het geduurd. Ik werkte in verschillende 

steden, bijna altijd onder dwang van een pooier – het geld 

dat ik verdiende moest ik afstaan. Mijn leven was een strijd. 

Ik was vreselijk eenzaam, had niemand om mee te praten. 

Alleen mijn hondje Teddy was er voor me. Ik was totaal op, 

en verslaafd geraakt aan cocaïne. Het omslagpunt kwam 

toen een klant voorstelde om op mijn peeskamer coke te 

roken. Daar schrok ik van. Als ik dit doe, dan is het helemaal 

gebeurd met me, dacht ik. Toen kwam het besef: ik moet 

hier weg, ik heb hulp nodig. 

Een hulpverlener van Fier bracht me naar de opvang. 

Daar kwam ik tot rust. Na een tijdje vroegen ze me of ik 

in de Blooming Bakery, de bakkerij van Fier, wilde komen 

werken. Wat een openbaring! Al die jaren had ik gedaan 

wat anderen me hadden opgedragen, nu had ik voor het 

eerst in mijn leven iets voor mezelf. Iets wat ik écht leuk 

vond. Bij Fier stimuleerden ze me om een opleiding te 

gaan volgen, ze hielpen me zelfs met de financiering. Dat 

ik steun kreeg, was nieuw voor me, ik heb altijd alles in 

mijn eentje moeten doen. Nu waren er ineens mensen die 

wilden dat ik zou slagen in het leven. Super lief!

Ik zit nu in het derde jaar van de bakkersvakopleiding, 

volgend jaar studeer ik af. Het is zwaar - mijn rekenen zat 

op basisschoolniveau - maar ik zet door. Mijn droom is om 

na mijn opleiding terug te gaan naar de bakkerij van Fier en 

daar meiden te helpen die hetzelfde hebben meegemaakt 

als ik. Zodat ik iets kan terugdoen. Ik kreeg een restart, die 

gun ik anderen ook. Nee, ik ben er nog niet, maar ik wéét 

dat ik het kan. Mijn doorzettingsvermogen is mijn kracht. 

Kom maar op, denk ik, kom maar op met dat leven. Ik ben 

er klaar voor.’  

*De namen van Marianne en haar hondje zijn veranderd

ANNA (25) VIEL IN HANDEN VAN EEN LOVERBOY

    

‘Ik was 20 toen ik H. leerde kennen. Hij was charmant, 

aantrekkelijk en 12 jaar ouder, een echte man. Ik werd 

verliefd en we kregen een relatie. Dat hij een crimineel 

verleden had en net uit de bak kwam, nam ik voor lief. Het 

leek namelijk echt alsof hij zijn leven wilde beteren.  

Na drie maanden werd H. steeds bezitteriger. Hij wilde 

constant weten waar ik was en checkte mijn telefoon. Toen 

ik een keer een van mijn vriendinnen appte zonder zijn 

toestemming, kreeg ik de eerste klap. Ik was verbaasd en 

geschrokken, maar H. begon meteen heel hard te huilen. 

Hij bood zijn excuses aan en zei dat hij helemaal niet zo 

wilde zijn. Dus ik vergaf hem.

Het ging even goed, maar later werden de mishandelingen 

erger. Slaan, schoppen, wurgen…  Alles heeft hij gedaan. 

Ook ging hij stelselmatig vreemd. Toch bleef ik bij hem. 

Op een gegeven moment had hij me zo toegetakeld dat 

ik op de Eerste Hulp terechtkwam. We zaten samen te 

huilen op de gang. Toen ik vroeg hoe het ooit nog goed 

kon komen tussen ons, opperde hij dat ik als prostituee kon 

gaan werken. Hij zei dat we met het geld dat ik verdiende 

supersnel een eigen appartement konden kopen. Ik heb 

een tijdje geprotesteerd, maar dat idee van samen ons 

eigen plekje trok me uiteindelijk over de streep.

‘ KOM MAAR OP, DENK  
IK, KOM MAAR OP MET 
DAT LEVEN’

‘ IK WIL VAN MIJN 
NEGATIEVE ERVARING 
IETS POSITIEFS MAKEN’

Eens beschadigd betekent niet voor altijd 
een verloren leven. Fier en Sterk Huis 
vangen slachtoffers van mensenhandel 
op en zetten ze weer rechtop, in hun 
kracht. Zodat ze verder kunnen in de 
maatschappij en kunnen bouwen aan hun 
toekomst. Eentje waarin ze hun dromen 
kunnen en durven najagen. Want wie 
droomt, kan de wereld veroveren.

‘ Binnen een maand had 
hij me achter het raam 
en werkte ik zo’n tien 
klanten per dag af’

‘Dat hij een crimineel 
verleden had en net uit 

de bak kwam, nam ik 
voor lief.’
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Ondanks dat er geld binnenkwam, werd H. steeds 

gewelddadiger. Steeds vaker zei hij dat hij niet wist wat hij 

met me moest doen. Toen drong het tot me door dat hij 

me zou vermoorden als ik niet snel zou ingrijpen. Dat besef 

opende mijn ogen. Ik heb de politie gebeld en die heeft me 

opgehaald. Zo kwam ik uiteindelijk terecht bij Sterk Huis. 

Daar zit ik nu nog steeds. 

De gedachte aan mijn familie en vrienden heeft mijn leven 

gered. Ik heb zó’n sterk vangnet om me heen. Dat hield 

me op de been. Als zij er niet waren, had ik waarschijnlijk 

gedacht ’Fuck it, maak me maar dood’. Maar nu wilde  

ik leven.

H. is opgepakt en zit vast. Soms besef ik nog niet helemaal 

wat er is gebeurd. Het duurde ook even voordat ik inzag 

dat het niet vrijwillig was wat ik deed. Dat moest men echt 

tegen me zeggen. Ik was er namelijk van overtuigd dat dit 

mijn eigen keuze was. Als je echt van iemand houdt, gaat 

dat niet zomaar over.

Inmiddels gaat het beter met me. Ik krijg therapie, heb mijn 

opleiding weer opgepakt en loop zelfs stage bij Sterk Huis. 

Ik was nooit iemand die goed over haar gevoelens praatte, 

maar dat heb ik hier geleerd. Nu weet ik dat hoe meer ik 

erover praat, hoe beter ik alles kan verwerken. 

Ik ben door het Ministerie van Volksgezondheid gevraagd 

om advies te geven en ga dit ook doen. Als ik in mijn leven 

ook maar één meisje kan helpen met mijn verhaal, dan wil 

ik dat. Dan kan ik van mijn negatieve ervaring tenminste 

nog iets positiefs maken.’   

*De namen van Anna en H. zijn veranderd.

‘ Het duurde even 
voordat ik inzag dat het 
niet vrijwillig was wat ik 
deed’

FIER EN STERK HUIS
Fier en Sterk Huis zijn landelijke expertise- en 

behandelcentra op het gebied van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. Jongeren uit heel Nederland 

krijgen hier specialistische behandeling, afgestemd 

op hun specifieke problematiek. Daarnaast wordt er 

met deze jongens, meisjes, mannen en vrouwen ook 

heel praktisch gewerkt aan een gezonde en veilige 

toekomst. Slachtoffers zoals Marianne en Anna krijgen 

bijvoorbeeld de kans om een opleiding te volgen, 

gezonde vriendschappen op te bouwen, te sporten en 

werkervaring op te doen. Uitgangspunt is de mens als 

geheel: wat heb jij nodig om weer een veilig, fijn en 

zelfstandig leven te kunnen leiden?

ADVIES- EN CONSULTFUNCTIE
Fier en Sterk Huis hebben op het gebied van 

mensenhandel/loverboyproblematiek, eergerelateerd 

geweld en complex trauma/psychotrauma ook een 

door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) erkende landelijke advies- en consultfunctie. Dat 

betekent dat professionals uit heel Nederland bij Fier en 

Sterk Huis terechtkunnen met hun vragen over deze 

onderwerpen. 

www.fier.nl

www.sterkhuis.nl 
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Onze behandelaren hadden een tijd terug een intake met ouders van een meisje waar het 

niet goed mee gaat en die al in verschillende instellingen langdurig afgezonderd wordt. Na 

afloop appte haar moeder mij: ‘Fier werkt uit liefde’ en ‘het kan ook anders’.

Deze twee zinnen bleven mij bij omdat dit inderdaad een van de belangrijkste pijlers is van Fier: 

werken uit liefde en het kan ook anders. Maar wat betekent dat anders dan?

In veel instellingen worden ouders gezien als lastpakken. Een woord dat ik vaak in dossiers van 

cliënten tegenkom: querulanten, een duur woord voor ruzieschoppers. Maar ouders zijn voor 

hun kinderen altijd een bron van onvoorwaardelijke liefde, hoe fout het ook kan gaan in het 

gezin. Dat leerde ik al lang geleden tijdens mijn opleiding toen ik een bont en blauw jongetje zag 

dat maar bleef volhouden ‘van de trap te zijn gevallen’.

Dat betekent dat we bij Fier zowel in de ambulante, als in de residentiële behandeling als in 

het onderwijs de liefde van ouders voor hun kinderen respecteren en proberen in te zetten 

als instrument voor herstel: Liefde als herstel. Is dat nieuw? Nee, want dat zei Janusz Korczak 

voor de Tweede Wereldoorlog ook al: ‘daders hebben liefde nodig, geen straf’. Hij had zoveel 

liefde voor zijn joodse weeskinderen dat hij ondanks een vrijgeleide van de Duitsers (hij was 

oorlogsheld) voorop met zijn kinderen hand in hand naar het transport voor Treblinka liep, waar 

hij in augustus 1942 is vermoord.

Korczak was een voorloper van Fier en zijn tijd ver vooruit met zijn motto ‘liefde en geen straf’. Hij 

wist al wat we nu weten uit wetenschappelijk onderzoek: een autoritaire behandeling met veel 

repressie werkt averechts. Maar dat kunnen we in veel instellingen nog steeds niet accepteren. 

En dan zetten we voor straf kwetsbare en misbruikte meiden langdurig in de afzondering, 

waar hun PTSS alleen maar erger wordt. Met geweld, bij gebrek aan vrouwelijk personeel, door 

mannen worden uitgekleed en gevisiteerd met gratis grapje over je tieten erbij. Dagenlang leven 

in alleen een scheurjurk zonder onderbroek of maandverband. Geen of slechts heel beperkt 

contact meer met ouders die zich angstig afvragen of hun dochter de nacht zal doorkomen. 

Geen vriendinnen meer op bezoek en een eenzame verjaardag als trauma, waar ze later weer 

EMDR voor moet hebben. Geen wonder dat bij zoveel gebrek aan liefde kinderen heel erg bang 

en wanhopig worden en iedere hoop in de toekomst verliezen, zichzelf gaan snijden, bonken en 

zich van het leven proberen te beroven, iets wat ze op nog meer afzondering komt te staan. We 

noemen dat een dwangcyclus. 

Dat doet Fier gelukkig anders maar waarom is liefde zo belangrijk voor herstel? Een recent 

proefschrift van Tine Molendijk geeft daar misschien antwoord op. Zij heeft het over ‘morele 

verwondingen’ die militairen kunnen oplopen tijdens missies. Toen ik het proefschrift las, 

ging er bij mij een lichtje branden. Veel van onze meiden hebben naast hun PTSS ook ‘morele 

brandwonden’. Ze wijten het misbruik aan zichzelf, ze haten zichzelf en hun stemmen 

schreeuwen in dissociatie in hun hoofd: ‘vies varken’. Ze gaan snijden en zichzelf straffen. Want 

ze kunnen net als de militairen uit het proefschrift van Tine Molendijk niet met zichzelf leven. 

Daarom hebben deze kinderen liefde nodig van ons en van hun ouders, zodat ze zichzelf weer 

leren liefhebben.

Dr. Peer van der Helm
Lector Residentiële Jeugdzorg en Hoofd Onderzoek Fier

column

‘ OUDERS ZIJN 

VOOR HUN 

KINDEREN 

ALTIJD EEN 

BRON VAN 

LIEFDE, HOE 

FOUT HET OOK 

KAN GAAN IN 

EEN GEZIN’

      Liefde
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Anorexia Nervosa is een psychische 

stoornis. Als je anorexia hebt, ben je 

de hele dag dwangmatig bezig met 

hoe je zoveel mogelijk kunt afval-

len. Mensen met anorexia honge-

ren zichzelf letterlijk uit omdat ze 

zó bang zijn om aan te komen. Zelfs 

als mensen met anorexia lijden aan 

ondervoeding vinden ze zichzelf 

nog te dik. Pro-ana websites zijn 

websites waar meisjes met anorexia 

elkaar tips geven om nog meer te 

kunnen afvallen. Esmeralda, des-

tijds dertien jaar, was ook lid van 

een pro-ana website. Daar kwam ze 

in contact met een ‘afvalcoach’. 

Esmeralda leed jarenlang aan eet-

stoornissen en is hiervoor vier keer 

opgenomen in verschillende klinie-

ken. Op een gegeven moment zag ze 

op tv een reportage over het gevaar 

van pro-ana sites maar dit had het 

tegenovergestelde effect op haar: 

Esmeralda werd juist nieuwsgierig 

naar pro-ana en werd lid van een site 

in de hoop om nog meer af te vallen. 

Op het forum van de site plaatste ze 

een oproep omdat ze een whatsapp-

groep wilde starten waarin meisjes 

met anorexia elkaar konden steunen. 

Ze plaatste ook haar telefoonnummer 

bij de oproep. 

Esmeralda: ‘Dezelfde dag nog kreeg 

ik een berichtje van een vrouw, ze zei 

tenminste dat ze een vrouw was, en 

ze vertelde me dat ze me kon helpen 

met afvallen. Ik moest dan wel foto’s 

sturen zodat ze kon zien hoe dik ik 

was. In eerste instantie stuurde ik een 

foto met kleding aan, maar ze zei dat 

ze daarop mijn lichaam niet goed ge-

noeg kon zien. Ik moest foto’s sturen 

van mijn buik en benen. Dat soort 

foto’s delen meisjes ook met elkaar 

op de pro-ana sites dus dat vond ik 

nog niet zo vreemd. Maar vervolgens 

wilde ze dat ik foto’s in mijn onder-

goed zou sturen en toen begon ik 

me een beetje onprettig te voelen. De 

coach merkte dat ik ging twijfelen en 

stuurde vervolgens allemaal foto’s van 

andere meisjes in ondergoed. En toen 

dacht ik dus dat het allemaal wel zou 

kloppen, en bovendien wilde ik vooral 

heel graag meer afvallen.

Maar daar stopte het niet. Nadat ik die 

foto’s had gestuurd wilde mijn coach 

dat ik naaktfoto’s zou sturen, zodat 

ze goed kon zien hoe mijn vet over 

mijn lichaam was verdeeld. Toen was 

ik eigenlijk al in paniek want ik wist 

niet meer wat ik moest doen. Uitein-

delijk heb ik die foto’s gestuurd, mijn 

borsten waren daarop goed te zien. 

Daarna wilde de coach een foto van 

hoe ik mezelf vingerde. En ze stuurde 

zelf ook een foto van een meisje dat 

zichzelf vingerde. Op dat moment 

besefte ik eigenlijk pas dat er echt he-

lemaal niks van klopte. Ik denk nu ook 

dat die coach helemaal geen vrouw is 

maar een man, een pedofiel. 

Toen ik weigerde begon hij te dreigen 

dat hij mijn foto’s zou verspreiden op 

internet. Ik heb vervolgens de hele 

nacht wakker gelegen en probeerde te 

bedenken hoe ik van hem af zou kun-

nen komen. De volgende dag heb ik 

gezegd dat mijn ouders ontdekt had-

den dat ik een eetstoornis had en dat 

'IK WILDE VOORAL 
HEEL GRAAG MEER 
AFVALLEN'

ze wilden dat ik het contact met hem 

zou verbreken. Hij zei toen nog wel 

dat we ook via Kik of Snapchat contact 

konden houden maar daar ben ik niet 

meer op ingegaan. 

Ik heb toen gelijk de andere meiden op 

de pro-ana site gewaarschuwd maar 

de meeste meisjes wisten al van de 

afvalcoaches. In eerste instantie had ik 

namelijk niet verteld over mijn coach 

omdat andere meisjes dan misschien 

ook heel veel konden afvallen met zijn 

hulp. En op die sites heerst wel een 

soort competitie, ook al doe je alsof je 

elkaars beste vriendin bent, dus ik wil-

de niet dat iemand anders mijn coach 

ook zou ontdekken en dan van mij zou 

winnen qua afvallen. Maar toen ik het 

vertelde hadden de meeste meisjes 

ook vergelijkbare verhalen. Ze zeiden 

wel dat ik er echt mee moest oppassen.

Mijn ouders heb ik het nooit durven 

vertellen. Ik denk ook niet dat ze weten 

dat dit bestaat. Ik schaam me omdat 

mijn ouders me altijd hebben gewaar-

schuwd: ga niet met vreemden mee, 

let op je telefoon, stuur geen foto’s 

enzovoort. En ik ben er dus toch inge-

trapt. Dat kwam omdat de coach eerst 

mijn vertrouwen heeft gewonnen 

en heel geleidelijk steeds een stapje 

verder ging. Tegen andere meiden die 

in zo’n situatie zitten zou ik willen zeg-

gen: blijf weg van pro-ana sites. Maar 

als je er toch op zit en je komt met 

zo’n coach in aanraking, bewaar dan 

al het bewijs en praat met je ouders of 

als je dat niet durft met iemand die je 

vertrouwt of de politie. Wat deze coa-

ches doen is echt niet oké. Ze maken 

misbruik van meisjes die al een groot 

probleem hebben en eigenlijk is dit 

gewoon kinderporno.’   

‘ Mijn coach wilde 
dat ik naaktfoto’s 
zou sturen, zodat 
‘ze’ goed kon 
zien hoe mijn vet 
over mijn lichaam 
verdeeld was’
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PRO-ANA COACHES 
MAKEN MISBRUIK 
VAN MEISJES MET 
EETSTOORNISSEN

33

Het Centrum tegen Kinderhandel en 
Mensenhandel (CKM)  heeft aan de hand 
van eigen onderzoek een verontrustend 
beeld opgetekend van pro-anorexiacoaches. 
Dit zijn coaches die jonge meisjes met een 
eetstoornis ‘helpen’ om verder af te vallen. 
Een deel van de coaches richt zich bewust 
op deze (minderjarige) meisjes om seksueel 
expliciet materiaal te bemachtigen, hen te 
vernederen en om macht uit te oefenen. 
Het CKM deed,  in samenwerking met GGZ 
Rivierduinen Eetstoornissen Ursula en 
Proud2Bme, onderzoek onder 77 meisjes en 
twee jongens die in aanraking kwamen met 
een pro-ana coach.

‘‘De afgelopen jaren is er een groei waar te nemen 

van zogeheten pro-ana coaches die zich begeven op 

pro-ana websites; websites waar jongeren die willen 

afvallen tips en steun zoeken’, zegt Shamir Ceuleers 

van het CKM. ‘Het gaat met name om mannen tussen 

de twintig en dertig jaar die zich voorstellen als afval-

coach, maar in de praktijk al snel vragen om seksueel 

getinte foto’s en filmpjes en in sommige gevallen ook 

fysiek willen afspreken. Dit, zo motiveren ze, om de 

meisjes beter te kunnen helpen met afvallen.’ Wanneer 

het tot een fysieke ontmoeting komt, is er vaak sprake 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Oftewel: van 

seksueel misbruik. De groep van kwetsbare, met name 

minderjarige, meisjes die online op zoek is naar hulp 

om af te vallen en daarbij toenadering zoekt tot deze 

pro-ana coaches, blijkt ook toe te nemen. Zo is het aan-

tal berichten waarin specifiek wordt gevraagd naar een 

coach met 400% gestegen na de media-aandacht voor 

ESMERALDA WAS IN DE BAN 
VAN EEN PRO-ANOREXIACOACH
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In bijna alle 
gevallen vragen 
de coaches 
om foto's van 
de meisjes, 
met name in 
ondergoed of 
naakt.
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             VERDER LEZEN? 

Het volledige onderzoeksrapport over  

pro-anorexiacoaches is te downloaden via  

www.ckm-fier.nl/pro-ana

WEET WAT JE KIND 
ONLINE DOET

Februari 2017. Onur, een veertienjarige jongen 
uit Enschede, pleegt zelfmoord omdat zijn 
naaktfoto is uitgelekt op zijn school en hij 
daarmee wordt gepest. 

Juni 2019. De twaalfjarige Hania uit Rotterdam 
is vermist en blijkt in een hotel te zitten met een 
49-jarige Amerikaan met seksuele bedoelingen. 
De twee hebben elkaar ontmoet via een 
computerspel over paarden. 

Het zijn voorbeelden van nieuwsberichten over de digitale 

onveiligheid van kinderen en jongeren. Een wereld die 

vaak onzichtbaar is voor ouders. Hoe kun je als ouder zicht 

krijgen op deze wereld en je kind beschermen? Johannes 

Dijkstra, projectleider digitale zorg bij Fier en Simone Belt, 

voorlichtingsmedewerker bij het Expertisebureau Online 

Kindermisbruik leggen het uit. 

VREEMDELINGEN
‘Het grootste verschil tussen online en offline is dat je 

online nooit helemaal zeker weet met wie je te maken hebt’, 

zegt Belt. ‘Kinderen ervaren de scheidingslijn tussen online 

en offline helemaal niet meer, terwijl volwassenen iemand 

pas écht kennen als ze deze persoon in het echt hebben 

ontmoet. Een kind kent iemand omdat ze “al maanden” 

aan het chatten zijn.’ 

Vertrouwen in vreemdelingen kan een gevaar zijn. Belt: 

‘Het is online veel makkelijker voor iemand om zich voor 

te doen als een ander. Dit gebeurt vooral bij grooming: het 

online benaderen van kinderen door een volwassene, met 

als doel seksuele handelingen te verrichten. Eerst wint een 

groomer vertrouwen door veel met het kind te chatten en 

te doen alsof hij het perfecte maatje is voor het kind. Daarna 

wordt het kind geïsoleerd: “Niemand begrijpt je, maar bij 
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ADVIES VOOR OUDERS

dit fenomeen op 31 mei 2019. Een zeer zorgelijke ontwik-

keling die ook de extreme kwetsbaarheid van deze meisjes 

aantoont.

SEKSUEEL MISBRUIK
Coaches spelen in op de wens van meisjes om af te vallen. 

In bijna alle gevallen (96%) vragen de coaches om foto’s van 

de meisjes, met name in ondergoed (86%) en/of naakt (59%). 

In 40% van de keren dat een coach vraagt om een naaktfoto, 

gaat het meisje in op het verzoek en deelt een naaktfoto. 

Daarnaast is ongeveer 60% van de respondenten gevraagd 

door de coach om fysiek af te spreken. Tien keer (21%) is het 

tot een afspraak gekomen, waarbij in ieder geval zeven keer 

sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vier 

van deze zeven respondenten hebben seks gehad tegen 

hun wil. Drie van deze respondenten die mogelijk verkracht 

zijn, waren minderjarig ten tijde van de afspraak. Deze cij-

fers tonen aan dat de coaches niet terugdeinzen wanneer 

het gaat om minderjarigen en dat het niet blijft bij seksueel 

expliciet materiaal, maar dat coaches ook in de fysieke we-

reld seksueel misbruik maken van deze meisjes. 

AANBEVELINGEN
Op basis van het onderzoek naar pro-ana coaches doet het 

CKM aanbevelingen aan de ministeries van Justitie en Vei-

ligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op drie domei-

nen: preventie en bewustwording, opsporing en vervolging 

en vervolgonderzoek. Ceuleers: ‘Een van de belangrijkste 

aanbevelingen: ontwikkel een online campagne gericht op 

het informeren van meisjes die contact hebben met een pro-

ana coach. Ontwikkel daarnaast het signalerend en bescher-

mend vermogen van professionals die in contact komen 

met deze kwetsbare groep. We denken bovendien dat het 

helpend kan zijn om een brede online strategie te formuleren 

waarin proactief wordt ingezet op het afschrikken, opsporen 

en vervolgen van pro-ana coaches die (online) strafbare fei-

ten plegen. Daarnaast pleiten we voor vervolgonderzoek om 

meer zicht te krijgen op pro-ana coaches en de effectiviteit 

van ingezette maatregelen te monitoren. Dit zodat we deze 

schadelijke praktijken kunnen stoppen.’ 

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel is 

onderdeel van Fier.
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mij kun je terecht.” Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat 

het kind niet meer met de ouders wil praten en alleen maar 

dieper in de problemen komt. 

SCHAAMTE
Vindt digitaal misbruik alleen plaats bij contact met 

onbekenden? ‘Nee hoor’, legt Dijkstra uit, ‘we leven in 

een cultuur waarin je makkelijk dingen doorstuurt en er 

is een heel grote groep die niet snapt dat het doorsturen 

van bijvoorbeeld een naaktfoto schadelijk kan zijn voor 

een ander. Sexting, het versturen van seksueel getint 

beeldmateriaal, op zich is niet erg als het met wederzijdse 

toestemming gebeurt. Het probleem ontstaat als iemand 

met dat beeldmateriaal gechanteerd wordt of als het 

gedeeld wordt met anderen.’ 

De gemeenschappelijke factoren bij grooming en andere 

vormen van digitaal seksueel misbruik zijn schuld, 

schaamte en angst. Dijkstra: ‘De stress die schaamte 

oplevert kan hoog oplopen. Een kind kan niet meer slapen, 

piekert de hele dag, krijgt depressieve gevoelens, wordt 

agressief of trekt zich juist terug. Deze symptomen komen 

niet altijd door seksueel misbruik, maar zijn wel tekenen 

dat er iets aan de hand is met het kind. Als het probleem 

al zover is gevorderd, probeer dan zelf het gesprek aan te 

gaan door de symptomen te benoemen: Het valt me op dat 

je stiller bent geworden, is er iets? Kinderen willen er vaak 

wel over praten, maar durven het niet.’

Belt bevestigt dit. ‘Schaamte is een van de grootste 

barrières voor een slachtoffer om hulp te zoeken. Veel 

ouders reageren in deze situatie met: had je maar geen 

foto moeten sturen, eigen schuld. Die reactie zie je ook veel 

onder nieuwsartikelen over seksueel geweld. Slachtoffers 

die dit horen ervaren alleen maar meer schaamte. Deze 

publieke reactie, ook wel bekend als victim blaming, maakt 

het probleem nog groter.’ 

INTERESSE
Gelukkig hoeft het niet zover te komen. Belt: ‘Het is 

belangrijk om interesse te blijven tonen in wat je kind 

online doet. Als een ouder helemaal niet weet dat je 

berichten kunt sturen via Instagram, is het veel moeilijker 

voor een kind om te zeggen: iemand heeft mij een 

vervelend berichtje gestuurd. Als ouder hoef je niet bang te 

zijn dat je kind niet wil praten; kinderen vinden het alleen 

maar leuk om te vertellen over de game die ze spelen en dit 

te delen met hun ouders.’

Volgens Dijkstra is geïnteresseerd zijn in wat je kind 

online doet de beste manier om een vertrouwensband 

op te bouwen. ‘De vraag “wat heb je vandaag online 

gedaan?” zou net zo logisch moeten zijn als “hoe ging het 

op school?”. Ouders moeten inzien dat ze niet de controle 

hebben over het online gedrag van het kind. Je kunt als 

ouder waarschuwen voor de gevaren van het internet, 

zoals je ook aangeeft niet met vreemde mensen in een auto 

te stappen. Dat wil niet zeggen dat je je kind helemaal niet 

meer naar buiten laat. Kinderen moeten de kans krijgen 

om fouten te maken. Spreek daarom met je kind af dat je 

altijd wilt helpen, vooral als je kind iets doet en achteraf 

denkt: dat was niet zo handig.’

BALANS
Het internet heeft ook een positieve kant. Belt: ‘Lang niet 

iedereen heeft verkeerde bedoelingen, online contacten 

kunnen ook heel leuk zijn. Vooral voor kinderen die er 

op school niet zo goed bij passen of worden gepest. Die 

kennen mensen online die hen wel accepteren.’ Dijkstra: 

‘Het verhaal moet in balans zijn. Het gaat in heel veel 

gevallen goed, het internet brengt veel mooie dingen. Het 

beeld is nu dat, als je op internet een paardenspelletje doet, 

je wordt misbruikt. Dat is natuurlijk niet zo. Juist als je als 

ouder zegt dat het allemaal slecht is, wordt het interessanter 

voor kinderen om de grens op te zoeken. En als het dan 

fout gaat, durven ze er niet over te praten.’   

‘ Er is een heel grote 
groep die niet snapt dat 
het doorsturen van een 
naaktfoto schadelijk kan 
zijn voor een ander’

TIPS
Op welke leeftijd bespreek je welke onderwerpen 

met je kind? Dat kan soms moeilijk in te schatten 

zijn, helemaal omdat het per kind verschilt. De 

Zweedse organisatie Save the Children heeft een lijst 

met onderwerpen gemaakt en ingedeeld op leeftijd 

die je als leidraad kunt gebruiken.

2-3 jaar oud
• Laat je kind niet zonder toezicht rondkijken op 

het internet, net zoals je een kind niet alleen zou 

achterlaten in een stad.

• Doe met je kind mee en toon interesse in 

zijn/haar online activiteit. Ga samen op 

ontdekkingstocht!

4-5 jaar oud
• Vertel je kind dat er risico’s zijn online. ‘Sommige 

mensen doen alsof ze aardig zijn, maar willen 

eigenlijk kinderen pijn doen.’

• Maak je kind niet bang, want angst zorgt juist 

voor meer verkenningsdrang.

6-12 jaar oud
• Leg uit waarom het zo moeilijk is om goede en 

slechte mensen online uit elkaar te houden.

• Leg uit dat iedereen een nepprofiel kan maken en 

dat niet iedereen is wie ze zeggen dat ze zijn.

• Leg uit dat beelden en informatie online heel snel 

verspreid kunnen worden, en dat het kind geen 

foto of informatie van zichzelf moet delen zonder 

dat ze heel zeker zijn dat het veilig is.

• Probeer geen dingen te verbieden. Probeer in 

plaats daarvan te zorgen dat je kind met jou praat 

voordat ze met onbekenden gaan praten.

13-19 jaar oud
• Blijf met je kind praten over wat ze online doen.

• Praat, zelfs als het ongemakkelijk voelt, over de 

mogelijkheid van seksueel misbruik. Herinner je 

kind eraan dat het ‘nee’ mag zeggen als iets niet 

goed voelt.

• Verzeker je kind ervan dat het nooit te laat is om te 

praten over mogelijk misbruik. Zelfs niet als je kind 

iets heeft gedaan waar hij of zij spijt van heeft.
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‘De vraag "wat heb je 
vandaag online gedaan?" 

zou net zo logisch 
moeten zijn als "hoe ging 

het op school?"’33
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mijn steun en toeverlaat. In het begin 

durfde ik niet te praten. In het echt 

met iemand praten bleek voor mij veel 

ingewikkelder dan via de chat. Maar 

langzamerhand kreeg ik vertrouwen, 

ik merkte dat Femke me écht wilde 

helpen. In het begin vertelde ik van 

alles, maar sloot mijn gevoelens af. Dat 

veranderde doordat de band tussen 

Femke en mij steeds beter werd. Pas 

na een jaar kwam ik echt los en voor 

het eerst durfde ik te vertellen wat ik 

allemaal had meegemaakt. Dat was 

heel erg fijn. En als ik het tussen de 

sessies met Femke door even moeilijk 

had, kon ik altijd op de chat terecht. 

De chatmedewerker koppelde dat dan 

terug naar Femke, zodat we er samen 

verder over konden praten. Dat werkte 

heel goed voor mij. 

GOUD
Uit beleefdheid had ik een keer ‘hoi’ 

gezegd tegen een vriend van mijn 

broer op het schoolplein. Niet veel 

later vroeg hij mijn broer om mijn 

hand en kwam mijn broer “het goede 

nieuws” vertellen. Eerst wilde ik er 

niks van weten, maar toen iedereen 

zo blij voor mij was, ging ik er zelf ook 

in mee. Voordat ik het wist gingen 

we met ons gezin goud kopen op de 

zwarte markt in Beverwijk. Ineens was 

ik verloofd. 

Ik moest weer bij mijn moeder wonen, 

mijn laptop en telefoon werden 

afgepakt en ik mocht niet meer naar 

school. Mijn moeder en mijn broer 

waren bang dat ik, onder invloed 

van leeftijdgenoten, van gedachten 

zou veranderen. Ik kon niet meer 

naar Femke toe om te praten, maar ‘s 

nachts lukte het me soms toch om te 

chatten. Samen met de hulpverleners 

bedacht ik een reden om nog een keer 

naar school te moeten. Terwijl mijn 

familie dacht dat ik naar een afspraak 

met de conrector ging, ging ik naar 

mijn studio. Daar wachtten Femke 

en een collega van haar, klaar om me 

naar de opvang van Fier te brengen. 

Ik nam nog een paar spullen mee en 

daar gingen we. 

EIGEN KEUZES
Al snel werden er gesprekken met 

mijn familie ingepland. Mijn moeder 

zei gelijk: Als dit niet is wat je wil, dan 

doen we het niet. Maar ik dacht: Jullie 

kennen mijn moeder nog niet, zij weet 

dondersgoed wat de hulpverlening 

wil horen. Gelukkig hadden de 

hulpverleners begrip voor mijn 

aanhoudende angst. Wat mij nog het 

meest frustreerde, was dat mijn familie 

mijn vertrek nooit aan het geplande 

huwelijk had gekoppeld. Mijn broer 

vroeg zelfs of ik zwanger was.  

Uiteindelijk hebben we in gesprekken 

met ons hele gezin, afgesproken dat 

mijn familie het huwelijk zou afblazen. 

En dat is gelukt. Er is nog wel een fikse 

ruzie ontstaan tussen beide families, 

maar die is inmiddels achter de rug. 

Na een maand bij Fier, ging ik weer 

naar huis. Ik heb toen nog een jaar 

lang intensief ambulante therapie 

gevolgd en al het andere in mijn leven 

even stopgezet. Daarna heb ik alles 

weer opgepakt: mijn studie, werk, 

stage, sport en vriendinnen. Ik voel 

me sterker dan ooit. En ik ben trots 

op mezelf en op wat ik heb bereikt. 

Voorheen werd mijn leven dagelijks 

beheerst door mijn familie, nu kan ik 

veel meer mijn eigen keuzes maken. 

Toch blijft mijn moeder het vragen: 

Stel dat iemand om jouw hand vraagt, 

dan zeg je toch wel ja?’  

‘Mijn gezinssituatie is altijd al complex 

geweest. Mijn ouders vluchtten met 

mijn broer en zus vanuit Libanon 

naar Nederland. Hier werd ik geboren, 

in een asielzoekerscentrum. Het 

leven was daar zwaar, en al helemaal 

nadat mijn vader ons achterliet om 

terug te gaan naar zijn geboorteland. 

We hadden niets, zelfs geen 

verblijfsvergunning. Nadat we waren 

uitgeprocedeerd, sliepen we zelfs 

even onder een brug. Twee jaar lang 

hadden we geen vaste woonplek en 

zijn we ondergebracht in een kerk. 

Pas toen klasgenootjes ballonnen 

voor ons hadden opgelaten in Den 

Haag, mochten we in Nederland 

blijven. Dat was natuurlijk prachtig, 

maar mijn moeder was labiel en 

belandde al snel in een psychose. 

Mijn broer, zus en ik werden in 

pleeggezinnen geplaatst en pas na 

jaren van bezoekregelingen ging 

het beter. We kregen een mooi huis 

toegewezen en werden weer een 

klein beetje een gezin. Maar het bleef 

onveilig; de buurman bedreigde ons 

en mijn broer werd gewelddadig.

ANONIEME CHAT
Op mijn zeventiende wilde mijn 

moeder me uithuwelijken aan een veel 

oudere man. Ik was bang en onzeker 

en wist dat ik niet wilde trouwen, 

maar ik had geen idee wat ik ertegen 

kon doen. Uiteindelijk ben ik maar op 

internet gaan zoeken. Zo kwam ik op 

de site van Fier terecht. Daar zag ik 

dat je anoniem kunt chatten met een 

hulpverlener. Dat heb ik gedaan. 

Via de chat kon ik al mijn vragen en 

zorgen voorleggen aan professionals. 

Dat het anoniem kon, vond ik heel fijn, 

want ik wilde absoluut niet opgespoord 

en uit huis geplaatst worden. Nu kon ik 

zelf de regie houden; dat voelde heel 

veilig. En het ging om mij, ik kon mijn 

verhaal kwijt – een gevoel dat ik bij 

andere instanties nooit had gehad.

De chathulpverleners van Fier 

gaven mij de bevestiging dat 

ik helemaal niet met deze man 

hoefde te trouwen als ik dat 

niet wilde. Ook vertelden ze dat 

uitgehuwelijkt worden eigenlijk 

een gedwongen huwelijk is; niet 

per se gezond, normaal of veilig.  

Daar kon ik iets mee. Het lukte me 

om de man die mijn moeder had 

voorgesteld af te houden en verder 

met mijn leven te gaan. Daarna 

ging het een tijdje best wel goed. 

Totdat mijn broer me een keer 

zeer ernstig toetakelde. Hij sleepte me 

door het hele huis, bonkte mijn hoofd 

tegen de muur en sloeg me met een 

afstandsbediening op mijn hoofd. 

Ik was bang dat ik het een volgende 

keer niet zou overleven en vluchtte 

’s nachts via mijn slaapkamerraam. 

Ik mocht bij mijn zus wonen, maar 

toen ze hoogzwanger was, voelde ik 

me tot last. Wat volgde was een heel 

eenzame en moeilijke tijd. Ik ging op 

zoek naar een eigen kamer en vertrok. 

Ik was inmiddels 18 jaar en durfde via 

Chat met Fier te vertellen wie ik was. Ik 

kwam in aanmerking voor ambulante 

hulp en die hulp heb ik aangenomen.  

Femke, psycholoog bij Fier, werd 

‘Via de chat kon ik 

al mijn vragen en 

zorgen voorleggen 

aan professionals. 

Dat het anoniem kon, 

vond ik heel fijn’

AZAR KREEG HULP 
VIA CHAT MET FIER

Azar (21) woonde in AZC’s en pleeggezinnen, werd door haar broer mishandeld 
en werd tot twee keer toe uitgehuwelijkt. Ze zocht én vond hulp via Chat met Fier. 
‘Voor het eerst durfde ik te vertellen wat ik had meegemaakt.’

'IK VOEL ME 
STERKER  

DAN OOIT'
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Give the ones you love

REASONS TO STAY



| 61FIER!60 | FIER!

Een tweede Veilige Veste
in Capelle

DUURZAAMHEID EN HOOG 
INTENSIEVE ZORG
De Veilige Veste is niet alleen een 

eigentijds en duurzaam gebouw maar 

biedt ook duurzame en eigentijdse 

zorg. Op de nieuwe locatie kunnen 

nog meer jongeren, maar ook moeders 

met kinderen worden behandeld. 

Daarnaast willen we het vernieuwen-

de hulpaanbod van hoog intensieve 

en veilige zorg in Nederland verder 

ontwikkelen, omdat onderzoek uitwijst 

dat het concept goed werkt. ‘Dat is een 

stuk eenvoudiger met een tweede 

locatie in de Randstad, waar veel 

universiteiten en kenniscentra zijn’, 

zegt bestuursvoorzitter Linda Terpstra. 

VEILIGHEID EN ZORG HAND 
IN HAND
Behandeling in de Veilige Veste bete-

kent een behandeling binnen een 

samenhangend zorgconcept waar 

hoogwaardige zorg en veiligheid met 

elkaar worden gecombineerd. Een 

veilige en beschermde omgeving die 

gericht is op de toekomst en waar 

mensen verder worden geholpen en 

weer rechtop worden gezet. Linda 

Terpstra: ‘Gespecialiseerde hulp bij 

geweld moet beter bereikbaar worden 

voor alle kinderen, jongeren en 

volwassenen in Nederland. We willen 

de cirkel van geweld doorbreken. Kern-

woorden: trauma, trots, maar vooral 

toekomst. Daar draait het om bij Fier en 

bij de Veilige Veste. Daarnaast heeft de 

Veilige Veste een kennisfunctie gericht 

op ontwikkeling, innovatie, onderzoek 

en opleiding.’ 

GEMEENTE CAPELLE AAN 
DEN IJSSEL
Wethouder Ans Hartnagel is al jaren 

als vrijwilliger betrokken bij Fier en 

heeft zich met hart en ziel ingezet om 

de Veilige Veste een plek te bieden in 

Capelle. ‘Het werk van Fier vind ik 

ontzettend belangrijk en ik heb met 

eigen ogen kunnen zien wat voor 

positieve impact de hulpverlening van 

Fier op de meiden heeft. Dat de tweede 

Veilige Veste nu in Capelle komt te 

staan vind ik een enorme aanwinst 

voor alle betrokkenen.’

Ook de burgemeester van Capelle, 

Peter Oskam, is verheugd over de 

komst van de Veilige Veste: ‘Wij zijn 

bijzonder trots dat de tweede Veilige 

Veste een plek heeft gevonden in 

Capelle aan den IJssel. Wij hebben veel 

waardering voor het werk van Fier en 

steunen hun missie om geweld de 

wereld uit te helpen.’

DOE JE MEE?
Om de Veilige Veste in Capelle te reali-

seren, zoeken we de verbinding met 

mensen die samen met ons willen 

investeren in een veilige plek én een 

effectief zorgaanbod voor slachtoffers 

van geweld. Om te werken aan een 

geweldloze toekomst waarin zij hun 

dromen verwezenlijken. Want eens 

beschadigd betekent niet voor altijd 

een verloren leven. Meer weten of 

meedoen? Mail naar info@fier.nl.  

De ontwikkeling van de tweede 

Veilige Veste is mede mogelijk 

gemaakt door een extra 

projectbijdrage van de Nationale 

Postcode Loterij.

Niemand zou zich moeten verstoppen of opgesloten worden als bescherming tegen geweld terwijl 
de daders vrij rondlopen. Dat is toch de wereld op z’n kop? Daarom ontwikkelde Fier de Veilige Veste. 
Een eigentijdse voorziening waar slachtoffers van geweld, uitbuiting en misbruik een totaalpakket 
van opvang, hulp en bescherming krijgen. De eerste Veilige Veste staat in Leeuwarden. Een concept 

dat werkt en navolging verdient. Daarom een tweede Veilige Veste in Capelle aan den IJssel. 
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TIPS
kijk- en lees-

HANNELORE - HET MEISJE UIT DE SEKTE
Ontvoerd, misbruikt en gehersenspoeld worden. Leven als gevangene. Dit was vijftien jaar 

de realiteit voor Hannelore, die vanaf haar derde opgroeide in een sekte. Ze wist niet beter 

toen ze op haar zeventiende tegen haar wil bevrijd werd door de politie. Toen begon haar 

strijd, een strijd om zichzelf en haar plek te vinden in de ‘vrije’ wereld. Auteur Frank Krake 

vertelt Hannelores verhaal op meeslepende wijze. 

Hannelore – het meisje uit de sekte, Frank Krake, Uitgeverij Achtbaan

LEEFKLIMAAT! - HANDVATTEN VOOR SOCIOTHERAPEUTEN
Wat werkt nou écht? Hoofdonderzoeker Peer van der Helm belooft geen magische 

toverstokjes, maar geeft wel handvatten voor een verbeterde zorg voor een kwetsbare groep. 

Voor alle (aanstaande) professionals die een positief sociaalpedagogisch leefklimaat willen 

neerzetten voor cliënten. Fier-bestuurders Linda Terpstra en Anke van Dijke hebben tevens 

een artikel voor dit boek geschreven. 

Leefklimaat!, Peer van der Helm, Uitgeverij SWP

‘NIKS AAN DE HAND’ - DERTIG JAAR NA SEKSUEEL GEWELD
Unieke documentaire van Heleen Minderaa waarin slachtoffer én dader van seksueel geweld met elkaar in 

gesprek gaan. Miranda (47), die vanaf haar vierde jarenlang misbruikt werd door haar neef (57), stelt hem de 

vragen waar ze na ruim dertig jaar nog steeds een antwoord op zoekt. Ook vertelt Miranda waarom en hoe ze 

het misbruik verborg en hoe deze nare ervaring nog steeds haar leven beheerst. De documentaire werd op 20 

oktober 2019 uitgezonden op NPO2. Kijk hem terug via www.niksaandehand.com.
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DICHT BIJ HUIS - HOE STEUN JE EEN KIND NA SEKSUEEL 
MISBRUIK?
Wie moet je wel en niet inlichten over het misbruik? Doe je aangifte? Hoe ga je om met je 

eigen emoties? En wordt het ooit weer beter? Dit is een greep uit de vele dilemma’s waar 

ouders van een misbruikt kind mee te maken hebben. Psycholoog Iva Bicanic en advocaat 

Richard Korver hebben dagelijks te maken met misbruikte kinderen en diens ouders. In dit 

boek vertellen ze – ieder vanuit hun eigen expertise en ervaringen – over de psychische 

gevolgen en juridische kant.

Dicht bij huis, Iva Bicanic en Richard Korver, Uitgeverij De Arbeiderspers
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DE BEHANDELING Wat doen we eigenlijk bij Fier? Iedere aflevering 
vertelt een van onze professionals over een specifieke 
behandelmethode. Deze keer: systeemtherapie.

Naam Rita Boonstra
Functie Systeemtherapeut
In dienst 4,5 jaar
Behandeling Systeemtherapie

Wat? 
‘Systeemtherapie  is een vorm van psychotherapie; 

het wordt ook wel relatie- en gezinstherapie 

genoemd. Bij deze behandelvorm gaat het niet 

alleen om de cliënt zelf, maar worden ook anderen 

betrokken die deel uitmaken van diens naaste 

omgeving, bijvoorbeeld ouders, partners en 

kinderen, maar soms ook buren of vrienden.  

 

Als systeemtherapeut kijk ik samen met cliënten en 

hun systeem vanuit verschillende perspectieven naar 

een situatie, probleem of bestaande patronen. Vanuit 

het inzicht dat dit hen geeft, kunnen ze onderzoeken 

wat zij anders willen met betrekking tot onder andere 

hun relaties. Dan kun je samen gaan werken aan die 

verandering.’

Voor wie? 
‘Deze therapievorm kun je bij iedereen inzetten. 

Bij Fier hebben we vooral te maken met geweld 

en afhankelijkheidsrelaties . We zien regelmatig 

hardnekkige, schadelijke patronen die van generatie 

op generatie doorgegeven worden. Als je snapt 

waar bepaald gedrag of denken ontstaan is, kun 

je je beter verplaatsen in de ander. Dat geeft een 

ander perspectief dan wanneer je een situatie alleen 

vanuit jezelf bekijkt. Daarnaast helpt het soms om 

de context te veranderen. Bijvoorbeeld door tijdelijk 

ergens anders te verblijven. 

Waarom? 
‘Systeemtherapie is een geweldig middel om 

de schuldvraag los te laten. Het is niet de vraag 

wie dader en slachtoffer in een situatie is, veel 

belangrijker is de vraag wat iemand nodig heeft. 

Door bijvoorbeeld aan een oma te vragen wat haar 

dochter volgens haar nodig heeft om een goede 

moeder te zijn, confronteer je de oma niet met haar 

eigen tekortkomingen. In plaats daarvan spreekt 

ze haar eigen wensen uit. Het zou heel anders zijn 

wanneer je als therapeut vraagt waarom oma niet 

snapt dat haar dochter op haar zestiende een kind 

krijgt, terwijl oma zelf ook nog een tiener was toen 

haar dochter werd geboren. Dat is een aanvallende 

vraag, die geen inzicht geeft.  

 

Door als therapeut zonder oordeel vragen te stellen, 

risico’s in te schatten, je te laten raken door de 

openheid van de mensen die je hun emoties en 

gedachten toevertrouwen, kun je hen helpen om 

hun patronen en systeem echt te doorgronden. 

Daarmee krijgen zij inzicht in wat ze anders willen en 

in welke rol hun omgeving daarbij kan spelen. En ze 

leren dat uit te spreken. Zelfs tegen degene die hen 

het meest heeft gekwetst.’  

Mooi aan je vak? 
‘Mijn werk is geweldig en geen dag hetzelfde. Ik stel 

moeilijke vragen aan mensen die uit een stressvolle 

situatie komen. Ik ben voortdurend met mijzelf in 

gesprek en altijd nieuwsgierig en onbevooroordeeld. 

Ik vind al mijn cliënten boeiend. Iedere dag weer 

zie ik dat de kracht in de cliënten zelf zit. Niet in mij; 

ik ben slechts het middel waardoor zij die kracht 

hervinden en zich kunnen en durven uitspreken.’ 

Bijzonder moment? 
‘Ik heb elke dag mooie momenten! Er was eens een 

man, die lange tijd een gewelddadige relatie met zijn 

vrouw had gehad. Toen hij ervoor durfde te kiezen 

om met zijn eigen traumaverleden aan de slag te 

gaan, kon hij een andere vader voor zijn kinderen 

worden en samen met zijn ex-vrouw het ouderschap 

goed invullen. 

 

Een ander voorbeeld: Ik had een jonge vrouw in 

therapie. Haar moeder had veel moeite met haar 

keuzes in het leven; kon deze niet accepteren en 

deed dreigende uitspraken. Toen haar moeder na 

een lange periode van afstand voor het eerst haar 

eigen kleinkind zag, was dat zo’n bijzonder moment. 

Ze nam haar kleinzoon liefdevol in de armen en 

wenste hem in haar eigen taal een mooie toekomst. 

Magisch was dat.’  

SYSTEEM-
THERAPIE
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KORT 
NIEUWS

BLOOMING BAKERY 2.0
In Leeuwarden werkt onze sociale bakkerij niet langer vanuit de bedrijfskantine, maar in 

een echte professionele bakkerswerkplaats. Onze grote dank gaat uit naar de Rabobank 

Foundation – hoofdsponsor van de bakkerij. De Blooming Bakery levert diverse taarten en 

gebak aan bedrijven. Belangstelling? Meer info op www.bloomingbakery.nl.  

CHAT MET FIER
Eind 2019 heeft onze chatfunctie een 

complete make-over gekregen! De 

chat is nog toegankelijker geworden, 

waardoor we meer jongeren hopen te 

bereiken. www.chatmetfier.nl 

FIERCAST: 
INFORMATIEVE 

PODCAST VAN EIGEN 
BODEM

Weet jij wat mensenhandel precies 

inhoudt? En waarom is het voor 

slachtoffers van geweld zo lastig om 

weer een plek in onze maatschappij 

te vinden? Maarten Jan Buurman 

presenteert de Fiercast waarin elke 

editie een andere specialist aanschuift 

om ingewikkelde vraagstukken op 

toegankelijke wijze te belichten. 

Beluister de Fiercast via fier.nl/fiercast 

of via Spotify.
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WERKEN BIJ FIER? 
 

Wij zijn doorlopend op zoek naar mensen met de Fier-

factor. Ook voor uitdagende stages en vrijwilligerswerk! 

Bekijk al onze vacatures op www.werkenbijfier.nl 

OP REIS
Oud-cliënt en voormalig 

voorzitter van onze 

cliëntenraad H.O.P.E. heeft 

een bundel uitgebracht van 

haar blogs over seksueel 

misbruik, hulpverlening, 

behandeling en de 

gevolgen van trauma.

 Te koop via Bol.com.

JOIN THE FIER COMMUNITY!
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Fier? Volg ons op social media en mis niets!

             
   @Fier_NL

  

                  fier_nl       facebook.com/FierNL                    /company/fier
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Papa,

Ik wil jouw handen
Niet meer voelen

De viezigheid die jij achterliet
Ik wil je van mij afspoelen

Weet je wel
Wat je met mij deed
Ik kan niet vluchten

Herinnering trekt als een magneet

Ik kan jou niet wissen
Ik kan het niet vergeten

Het laat mij niet los
Je wil het niet weten

Ik moet zo hard vechten
Na alles wat jij hebt gedaan

Het is niet eerlijk
Ik kan jou niet verslaan

Laat mij los
Laat mij gaan

Herinneringen, ga ver
Van mij vandaan

Denk jij eigenlijk
Ooit terug aan wat is geweest

Aan het meisje wat onder je lag
Krijg je haar nog voor de geest?

Aan de angst
Die in mijn ogen stond

Aan hoe ik heb gevreesd
Ik mis jou juist, het allermeest.

Melissa



Fier het leven!
Kinderpartijtje, verjaardag, huwelijk of 
geboorte: de L.A.P. vlaggenlijn maakt er een 
feest van! Ook nog eens superverantwoord, 
want hij is volledig van reststoffen gemaakt 
in sociale onderneming L.A.P. Atelier. 

Vlaggenlijn: €14,95 
Mini-vlaggenlijn: €11,95 

www.lapatelier.nl

Het L.A.P. Atelier is een 
samenwerking tussen Fier en  
A House of Happiness.  
Slachtoffers van geweld werken hier 
onder begeleiding van leermeesters 
om werkervaring op te doen en 
zelfvertrouwen op te bouwen. 

Liefde, Aandacht, Progressie

Bestel jouw vlaggenlijn via lapatelier.nl


