Wat zegt een beperkt aantal meldingen van misbruik in de sport?
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Het Deetman onderzoek, dat volgde op veel publiciteit, leverde feitelijk een fractie op van het aantal
meldingen dat uiteindelijk zou worden gedaan na het verschijnen van het Rapport Deetman. Waar
Deetman circa 750 meldingen in ontvangst nam, liep het uiteindelijke aantal op tot ruim 4000 bij het
Meldpunt misbruik RKK.
Deetman noemde het in zijn rapport waarschijnlijk dat tussen de 10-20.000 kinderen zouden zijn
misbruikt. Een schokkend aantal, maar een plausibele schatting, omdat een deel van de slachtoffers
kon zijn overleden, de hand aan zichzelf heeft geslagen, nog steeds teveel schaamte heeft om zich te
melden of het misbruik een plek heeft gegeven en dat zo wil houden.
Er is een verschil tussen het aantal slachtoffers en het aantal mensen dat nu na jaren nog herinnerd
wil worden aan het misbruik of in staat is het proces in te gaan van het weer oprakelen van die
gebeurtenissen en alle ranzige details en vernederingen.
Wie meldt, trekt een lade open. Welke lades volgen en hoe het afloopt is niet te voorspellen.
De klachten die zijn ingediend n.a.v. kerkelijk misbruik hadden een jarenlang proces tot gevolg, een
proces waarin de klacht moest worden onderbouwd, de confrontatie met de aangeklaagde werd
aangegaan en voor de hoogte van de compensatie ook het causaal verband moest worden
aangetoond tussen het misbruik en materiële gevolgen zoals een loopbaan onder niveau,
vroegtijdige afkeuring door het geestelijke en fysieke trauma etc..
In dat proces bestond door het gedrag van de aangeklaagde of door de aard van de procedure een
risico op secundaire victimisatie. Door de schaamte over het misbruik leefde het slachtoffer van
destijds in eenzaamheid. Naasten en latere partners waren zelden op de hoogte. Zelfs in
hulpverleningssituaties werd dit thema vaak vermeden.
Voor de Commissie de Vries geldt nu, wat voor de Commissie Deetman destijds gold: een onderzoek
doen is eén ding, maar het is bepalend of en hoe tegelijkertijd de instrumenten worden ontwikkeld
en aangeboden om slachtoffers op te vangen en te begeleiden. Zij moeten helder hebben waar zij op
kunnen rekenen waar het de erkenning, genoegdoening en compensatie betreft.
De erkenning is bovenal van belang, evenals een waar nodig goede begeleiding, om in verschillende
levensgebieden de draad weer op te kunnen pakken. Compensatie is, zo leert het RKK dossier, nooit
toereikend voor het aangebrachte leed. Het helpt wel om je leven wat kleur te geven als door het
misbruik veel aan je neus voorbij is gegaan. Dat geld is op enig moment op. Wat écht herstel mogelijk
maakt is de erkenning en het open zijn over wat er destijds is gebeurd. Veel partijen die destijds
hebben weggekeken en het misdrijf hebben verzwegen zijn belangrijke actoren in het herstelproces.
Als de mensen, die dit soort misdrijven is overkomen kunnen rekenen op steun en erkenning door
een duidelijk plan van aanpak, zullen zij eerder de stap zetten om met dit verleden af te rekenen en
erkenning op te eisen.
Guido Klabbers, Voorzitter Stichting KLOKK. www.klokk.nl
De Stichting KLOKK begeleidt slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik sinds 2011.
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