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Maatschappelijke reacties op seksueel misbruik
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In sagen en legenden wordt de wolf voorgesteld als een vraatzuchtig,

kwaadaardig en vals dier. Vreemd genoeg komt dit beeld niet overeen

met de werkelijkheid. De wolf is een schuchter dier dat een ingebouw-

de angst voor mensen heeft. En toch is er ‘iets’ dat maakt dat we alle-

maal bang blijven voor wolven. Heel wat sagen hebben het bijzondere

dat ze mensen angstig maken voor het irreële, voor iets wat er niet is

of nooit is geweest, in elk geval niet telkens opnieuw en overal tegelijk.

Sagen confronteren mensen met hun eigen collectieve angsten die

zeer gemakkelijk kunnen worden geprojecteerd op het alledaagse

leven. Sprookjes hebben bovendien vaak betrekking op kinderen.

Kinderen zijn juist zeer gevoelig voor heldenverhalen, prinsen en

prinsessen; maar vooral verhalen over moordenaars, boosaardige

wezens en buitenaardse ontvoerders spreken tot hun verbeelding.

In dit artikel worden dergelijke oeroude collectieve, in de cultuur

gewortelde angsten in verband gebracht met de soms heftige en dis-

proportionele maatschappelijke reacties op extreme vormen van sek-

sueel misbruik. Daarbij staan twee vragen centraal. De eerste vraag is

waarom sommige traumatische gebeurtenissen wel en andere gebeur-

tenissen niet tot ontspoorde angstgerelateerde reacties kunnen leiden.

De tweede vraag heeft betrekking op de onderliggende intra- en inter-

psychische mechanismen die verantwoordelijk kunnen worden

gesteld voor de ontwikkeling van irreële en meestal imaginaire en

extraproportionele angstreacties van fobische aard.

We kiezen in dit artikel voor een benadering die als uitgangspunt

heeft dat individuele angst vaak ten grondslag ligt aan collectieve

angst en massahysterie. Meer sociaal-psychologisch getinte verklarin-

gen blijven in dit artikel onbesproken.
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Samenspel tussen trauma, sociaal biotoop en maatschappelijke
reactie

Bij het zoeken naar een antwoord op de eerste vraag moeten we de

aandacht richten op het samenspel tussen trauma, sociale biotoop en

maatschappelijke reactie. In dat proces dragen de media – door de

aard van de inhoud van de berichtgeving – niet zelden bij tot een

vorm van ‘social moral panic’. De media – als producent van heden-

daagse sagen – construeren een sociale werkelijkheid waarbij feitelijke

gebeurtenissen op stereotiepe wijze en in sommige gevallen niet

waarheidsgetrouw worden weergegeven (Hollander, 2001, p. 85-106).

Ook de wijze waarop politieonderzoek wordt gevoerd in bijzondere

zaken, de methodiek van getuigen- en slachtofferverhoren en de

interpretatie van het empirische materiaal, kunnen een voedingsbo-

dem zijn voor het ontstaan van misverstanden en ernstige fouten die

bijgevolg aanleiding kunnen geven tot foutieve berichtgeving die het

verdere verloop van het opsporingsonderzoek in gevaar kan brengen

en de publieke opinie onjuist informeert.

Er zijn extreme traumatische gebeurtenissen die het publieke forum

dermate aangrijpen, dat wordt overgereageerd. Dit kan aanleiding

geven tot extreme vormen van (sociale) angsten, fobisch gedrag of

massahysterie. Niet zelden vindt dit plaats in een kleine sociale bio-

toop. We gebruiken bewust de term ‘sociale biotoop’ om te verwijzen

naar een natuurlijke en vrij homogene omgeving waarin bepaalde

verschijnselen kunnen groeien.

Sociale angst en fobisch gedrag zijn medische en psychologische con-

cepten, massahysterie daarentegen komt niet voor in de psychologi-

sche en medische nomenclatuur (DSM IV, APA, 1994). Nochtans ligt

individuele angst in veel gevallen aan de basis van collectieve angst en

massahysterie.

Een voorbeeld van massahysterisch gedrag willen we even in herinne-

ring brengen. In de loop van 1996 werd bekend dat de Belgische mis-

dadiger Dutroux zich schuldig had gemaakt aan ernstige vormen van

seksueel misbruik, seksueel sadisme en meervoudige moord op jonge

meisjes. In die periode steeg het aantal meldingen van seksueel mis-

bruik spectaculair. Bijna gelijktijdig brak er onder leerkrachten,

opvoeders, scoutleiders en professionals die dagelijks met kinderen

werken, angst uit om ten onrechte te worden beschuldigd van sek-

sueel misbruik. In andere gevallen werd op soortgelijke wijze gerea-

geerd. In 1987 verschijnt het bericht dat enkele tientallen kinderen uit
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de Oost-Groningse gemeente Oude Pekela meermaals misbruikt zou-

den zijn geweest door vreemden. In 1988 werden tien kleuters uit een

medisch kinderdagverblijf uit huis geplaatst, omdat opvoeders ver-

moedden dat zij het slachtoffer waren van incest. Tussen 1991 en 1994

speelde zich de Eper incestaffaire af, waarbij een jonge vrouw haar

ouders en een groot aantal anderen beschuldigde van seksueel mis-

bruik, illegale abortussen, babymoord en kannibalisme. In 1996

beschuldigde een dochter uit Schiermonnikoog haar vader en een

groot aantal anderen van seksueel misbruik; de affaire eindigde met

eerherstel voor de vader en de val van justitiële kopstukken

(Vasterman, 2004, 1984, p. 133-201). Sinds 1996 heeft de zaak Dutroux

in België ertoe bijgedragen dat men zich fixeert op extreme vormen

van seksueel misbruik. In het verlengde van de zaak Dutroux, bracht

getuige X1 verhalen naar buiten over satanische praktijken en onder-

grondse netwerken van satanisch seksueel kindermisbruik. Deze

gebeurtenissen brachten in België meer dan driehonderdduizend

mensen op de been. De zogenaamde Witte Mars bleek een jaar later

een grote desillusie omdat niets van deze getuigenis overeind bleef.

Medio 2004 werd België andermaal opgeschrikt door een geval van

seksueel kindermisbruik en seriemoord. De 62-jarige Fourniret zou

volgens zijn vrouw verantwoordelijk zijn voor de dood van zeker

negen meisjes. De ‘Franse Dutroux’ gaf zelf al negen moorden toe. Of

er sprake is van satanisch misbruik en netwerkpraktijken is onbekend.

Een eerste opmerkelijke vaststelling bij bovenstaande voorbeelden is

de bijzondere plaats van de seksualiteit in het ontstaansdiscours van

sociale angst en massahysterie. Op seksualiteit rust van oudsher een

taboe, seksualiteit spreekt enerzijds tot de verbeelding, anderzijds

blijft het een groot mysterie. Deviante vormen van seksualiteit en sek-

sueel misbruik zitten nog meer in de taboesfeer. Seksualiteit en taboes

gaan hand in hand. De gepretendeerde seksuele openheid blijkt in

veel gevallen een statement te zijn dat is ingebed in de filosofie van

een maakbare samenleving waarin het motto ‘alles moet kunnen’ ten

top wordt gedreven (Habermas, 1990, p. 74-92). Spreken over seksueel

misbruik gebeurt zeer zelden; we hoeven maar te denken aan incest-

slachtoffers die hun misbruik jarenlang als geheim met zich meedra-

gen. Ook seksueel misbruik dat extrafamiliaal plaatsvindt, wordt in

sommige gevallen doodgezwegen. Slachtoffers zitten gevangen in een

web van taalloos-stilzwijgen en voelen zich niet zelden als ‘le petit

propriété’ machteloos staan in verhouding tot de vermeende macht

van de dader (Iwaniec, 1995, p. 8-14). Hierdoor ontstaat een geheim
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dat niet onthuld mag worden maar dat op een of ander gebied streng

geïsoleerd is en gekenmerkt wordt door een geslotenheid, die men

met niemand wenst te delen. Een dergelijke onsnapping aan het

sociale leven kan worden opgevat als de totalitaire absolute individua-

tie van een individu (Huizinga, 1982, p. 67).

De menselijke verontwaardiging is dan ook bijzonder groot wanneer

op zeker ogenblik druppelsgewijs gruwelijke verhalen en (vage) feiten

van seksueel misbruik aan de oppervlakte komen. Met de nadruk op

vaag, omdat deze verhalen meestal van mond tot mond gaan zonder

dat duidelijk is wie of wat de primaire informatiebron is. Nog voor er

sprake is van enig tastbaar bewijs ontstaat er binnen een gesloten bio-

toop een extreme vorm van ‘slachtofferisme’ en neemt de aard en

intensiteit van het misbruik ongekende vormen aan van satanisch

ritueel tot seksueel misbruik, gedefinieerd in de zin van een georgani-

seerde cultus die talloze slachtoffers maakt. De Oost-Groningse

gemeente Oude Pekela was meer dan vijftien jaar geleden volledig in

de ban van satanisch misbruik. Naast seksueel misbruik was er ook

sprake van een busje waarin een clown zat die kinderen meelokte en

vervolgens seksueel misbruikte. Bovendien had een kind, volgens een

ouder van het slachtoffertje, gezien dat dieren en mensen werden

gedood, meisjes werden opengesneden en de hartjes werden uitge-

rukt. De gebeurtenissen in Oude Pekela werden zeer ernstig genomen,

maar een onderzoekscommissie kwam tot de bevinding dat er van

misbruik nooit sprake was geweest, maar eerder van massahysterie.

Waarheidsvinding

Een en ander levert voldoende stof om de discussie tussen believers en

disbelievers op gang te brengen. We raken hier aan de psychologie van

(strafrechtelijke) bewijsvoering en het waarheidsgehalte van seksueel

misbruik. In dit verband verwijst Van Koppen naar het belang van

empirisch onderzoek bij het onderzoek naar waarheidsvinding bij

seksueel misbruik. Hij waarschuwt voor te vlugge ondoordachte en

ongefundeerde conclusies waarbij pseudo-herinneringen, het iatro-

geen syndroom, de functie van het geheugen enerzijds en anderzijds

dissociatie, triggering van traumatische herinneringen en over-

drachtsfenomenen lijnrecht tegenover elkaar staan. De empiricus

heeft volgens Van Koppen af te rekenen met sprookjesachtige meer-

voudige persoonlijkheidssyndromen, ontvoering door buitenaardse
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wezens tot en met ingewikkelde samenzweringen met satanische

rituelen, terwijl in sommige kringen blindelings geloof wordt gehecht

aan deze verhalen. Deze bijdrage leent zich enkel tot het aanduiden

van het bestaan van deze twee bewegingen en gaat niet in op de con-

troverse pro’s en contra’s, believers en disbelievers, waarheid of leugen

(Van Koppen, Hessing e.a., 1997).

Deze gebeurtenissen en soortgelijke voorvallen in het verleden heb-

ben niet zelden geleid tot bepaalde excessen van massahysterie.

Ondanks de mythe van het Roodkapje-syndroom waar eerder naar

werd verwezen, blijft de vraag overeind of en in welke mate boven-

staande gebeurtenissen een weerspiegeling zijn van de werkelijkheid,

een realistisch beeld geven van de angst voor criminaliteit en welke de

ontstaansgronden en processen zijn die ten grondslag liggen aan dit

soort van mechanismen. Ingrijpende omstandigheden vormen in bij-

zondere omstandigheden een voedingsbodem bij uitstek waarin een

zogenaamde demonologie kan ontstaan (Jonker en Jonker-Bakker,

1991, p. 192-194). Historisch onderzoek toont aan dat bepaalde

geloofsvoorstellingen opnieuw komen bovendrijven in perioden van

intensieve sociale onrust. Toen in de Middeleeuwen de pest Europa

teisterde, beschuldigden de christenen op hun beurt de joden van het

slachten van christelijke kinderen; ook de eerste christenen werden

door de Romeinen aangezien voor kindermoordenaars en kannibalen

(Rossen, 1989; Vasterman, 2004, p. 133-201). Het is opvallend dat dit

soort gebeurtenissen de kop opsteken in tijden van sociale onrust,

wanneer mensen het gevoel krijgen in de steek te zijn gelaten door en

hun vertrouwen kwijt te zijn in autoriteitsfiguren. Het is overduidelijk

dat niemand ook maar enigszins twijfelt aan het bestaan van seksueel

misbruik. Uitlatingen over extreme vormen daarentegen stuiten op

wetenschappelijke scepsis. Dergelijke extremiteiten doen zich hoofd-

zakelijk in een kleine leefgemeenschap voor en kunnen geenszins

worden vergeleken met wat in de vakliteratuur ‘massale traumatise-

ring’ wordt genoemd (Volkan, 2000, p. 184-193). Met massale trauma-

tisering worden catastrofes zoals natuurrampen of oorlogen bedoeld

waar een groep mensen tegelijkertijd slachtoffer van is en die objectief

kunnen worden geverifieerd. Met betrekking tot extreme vormen van

seksueel misbruik kan worden gesteld dat er zich op microniveau een

conflict afspeelt met aan de ene kant een escalatie van bepaalde pro-

cessen die onrealistische betekenissen produceren en aan de andere

kant een verlies aan persoonlijke en sociale identiteit. Met andere

woorden, cultuur en identiteit vormen samen de basis voor een
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persoonlijk en maatschappelijk discours op beperkte schaal, dat der-

mate worden opgeblazen dat de realiteit niet meer wordt gedekt

(Verstraete, 1995).

Om meer klaarheid te krijgen in het fenomeen massahysterie kiezen

we voor een psychodynamische benadering die vertrekt van het

psychoanalytische concept ‘het Unheimliche’. Dit concept wordt toe-

gepast op de zaak Dutroux.

Het antwoord van de psychoanalyse vanuit een casuïstische
benadering

Vanaf zijn arrestatie door de politie werd Dutroux door de media

bestempeld als ‘het beest, het monster’, een term die in de pers

– voornamelijk die bronnen met populistische inslag – nog steeds

volop wordt gebruikt. Afgezien van de instemming of afkeuring die

men bij een dergelijke bewoording kan voelen, is de labelling als beest

psychologisch interessant. Het drukt uit hoe de misdadiger Dutroux

wordt ervaren als een figuur die niet past binnen de collectieve per-

ceptie van wat een mens is. Dutroux verstoort ons beeld van wat een

medemens is. Een medemens is iemand die we ervaren als onze gelij-

ke, iemand die voldoende van ons verschilt om een eigen identiteit te

kunnen hebben, maar die ook voldoende op ons lijkt zodat we er ons

kunnen in spiegelen. Dutroux is iemand die op het eerste gezicht een

gewone medemens lijkt. Wie zijn foto bekijkt, moet denken aan een

gewone trambestuurder of de tuinman van de buren om de hoek.

Onze kennis omtrent zijn acties verstoort dit beeld echter fundamen-

teel. Precies het feit dat hij op het eerste zicht zo goed lijkt op onze

medemens van alledag maakt een figuur als Dutroux verontrustend.

Had hij maar hoorntjes zoals een duivel of andere Lombrosiaanse

karakteristieken. Dit lokt een fundamentele twijfel uit omtrent de

intenties en tendenties die een mens regeren. Door hem te betekenen

als een beest, sluiten we hem psychologisch gesproken uit de categorie

der mensen uit. Als beest is hij niet langer een van de onzen en kunnen

we onderling op elkaar blijven vertrouwen. Deze oplossing lijkt echter

niet volledig te lukken. Een deel van de angstigheid die wordt gevoeld

bij een Dutroux wordt omgezet in een vertwijfeling omtrent onze

medemens in het algemeen: ‘wat zijn diens drijfveren eigenlijk?’, wat

dan aanleiding geeft tot fenomenen als overbezorgdheid en achter-

docht: ‘mijn kinderen mogen nooit meer alleen op de fiets naar school’.
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Het vertrouwde beeld dat we omtrent onze medemens hebben, is een

constructie die we in de loop van de tijd opbouwden. Aan de hand

van interacties creëren we voorstellingen omtrent de ander en

omschrijven we voor onszelf hoe die ander in elkaar zit, wat we van

hem of haar mogen verwachten enzovoort. Ons beeld over de ander is

een collage en bijgevolg een relatief gegeven, een partiële constructie.

We kennen de personen waarmee we vertrouwd zijn nooit helemaal,

het beeld dat we van hen hebben, is ‘maar een beeld’. Abstract

beschouwd is er aan onze naaste altijd een dimensie waarvan we aan-

voelen dat die aan ons kennen ontsnapt. Deze dimensie verschijnt bij

een figuur als Dutroux met een uitvergrote proportie.

Een kwestie die de angstige reactie ten aanzien van de buitenwereld

– zeer succesvol overigens – op de achtergrond plaatst, is de vraag naar

de intenties van de angstige mens zelf. Waarom is de affectieve gegre-

penheid in het geval van iemand als Dutroux zo groot: omdat we zo

bezorgd zijn over onze kinderen? Alles goed en wel, echter dagelijks

worden fietsende kinderen in het verkeer overreden, en daartegen zijn

de protesten veel kleiner. Slechts personen die op een dergelijk tragi-

sche wijze een kind verloren lijken hiertegen in opstand te komen, ter-

wijl er tegen Dutroux een ware volksbeweging opstaat. In overreden

kinderen heeft de pers niet veel interesse, in kindermisbruikers als

Dutroux des te meer. Hoe komt dat?

Sigmund Freud zou het bevreemdend beestachtige bij een Dutroux

vermoedelijk benoemd hebben als unheimlich. Volgens Freud (in zijn

artikel omtrent het Unheimliche uit 1919) is het Unheimliche iets

angstaanjagends dat teruggaat op een inhoud die ons vanouds

bekend is. Dit ‘oude bekende’ kunnen we definiëren als bepaalde psy-

chische inhouden die we op een bepaald moment uit het huis

(= Heim) van onze psyche gebannen hebben. De kwalificatie ‘un’ uit

het woord unheimlich duidt op deze uitsluiting. Een ervaring is bijge-

volg unheimlich te noemen indien de rommel die we in de achtertuin

van onze psyche hadden gedumpt, met als doel daar verborgen te blij-

ven (iets geheim), toch in onze woonkamer belandt. Er is sprake van

het Unheimliche wanneer we binnen de omheining van onszelf een

aspect tegenkomen waarvan we het gevoel hebben dat het er niet

thuis hoort, een dimensie die we liefst op afstand houden. Een gevoel

van onheimelijkheid komt tot stand wanneer iets vreemds opduikt

binnen een context van vertrouwdheid, wanneer we geconfronteerd

worden met iets dat niet thuis hoort binnen de muren van ons Ik. De

unheimliche dimensie van een Dutroux heeft vanuit deze redeneerlijn
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niet zozeer te maken met een extern gegeven of iets vreemds dat van-

uit de buitenwereld op ons afkomt. Het Unheimliche ligt niet in het

feit dat iets akelig en vreemds ons bedreigt in ons bestaan (een beest),

maar in het feit dat een appèl wordt gedaan op iets akeligs en

beestachtigs dat binnen onszelf huist. Het Unheimliche heeft geen

betrekking op het vreemde, maar op hetgeen waarvan we vervreemd

zijn (door onze opvoeding en culturalisatie) en waarmee we op een

paradoxale manier toch een intieme band hebben – zoals de dood of

het opstijgend vocht van onze driftmatigheid, sensaties van seksuele

opwinding.

Psychoanalyticus Jacques Lacan (2004) typeert in deze lijn het

Unheimliche als ‘moins inhabitable qu’inhabitant’ en ‘moins inhabi-

tuel qu’inhabitué ’. Het Unheimliche heeft volgens hem dus eerder

betrekking op het onbewoonde (inhabitant) dan op het onbewoon-

bare (inhabitable) en eerder op datgene waar we niet aan gewoon zijn

(inhabitué) dan op het ongewone (inhabituel). Het is iets dat er op

het eerste zicht vreemd uitziet, maar dat ons bij nader inzien toch

vertrouwd voorkomt. Het Unheimliche is dat ‘iets’ dat we liefst

ongedefinieerd houden en buiten de huiselijkheid van ons zelf

situeren, maar dat toch niet ophoudt om langs kieren en barsten

binnen te dringen. Het Unheimliche schuilt op de eerste plaats in ons-

zelf maar wordt ook herkend bij de Ander. An sich staat het eigen zelf-

beeld los van het beeld dat we hebben van de medemens. Echter, er

kunnen interacties en vertekeningen optreden wanneer het duistere

gelaat van de Ander raakt aan de duistere kant van ons eigen zelf. Het

Unheimliche verhoudt zich op een bijzondere manier tot het taboe.

Duistere kanten van onszelf die vervat kunnen zitten in wensen, ver-

langens, gedachten en dromen, worden veelal verdrongen zodat de

psychische inhoud ervan niet meer bekend is en enkel een restant

achterlaat.

Conclusie

Angsten zijn inherent aan het menszijn. Empirisch gefundeerde

verklaringsgronden voor diverse vormen van angsten zijn niet steeds

voorradig. Angst is het bindende element voor de verklaring van

massahysterisch gedrag. De kern ervan is de ongedefinieerdheid van

angst. Ons baserend op Freud en Lacan komen we uit bij het begrip

het Unheimliche. Het Unheimliche is duidelijk iets dat aan onze waar-
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neming ontsnapt, maar tegelijkertijd is het ook zo bekend omdat elk

van ons er geregeld mee te maken krijgt. We waarschuwen onze kin-

deren elke dag tegen Dutroux’ in onze samenleving.

Kinderverkrachters en moordenaars worden voorgesteld als beesten,

kortom als een wild roofdier. Niet alleen de psychoanalyse, maar ook

de cognitieve psychologie, de sociale psychologie en de waarnemings-

psychologie kunnen wellicht een bijdrage leveren aan een verklaring

van dit fenomeen.

Op dit eigenste moment roept mijn zoontje van vier jaar om een ver-

haaltje voor te lezen. Wat zal het worden, Roodkapje en de Wolf of

Sneeuwwitje? Hij kiest voor het eerste en waarom ook niet, een

gewaarschuwd man telt voor twee!
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