
“Waarom kom je mij bevrijden? Mijn ziel is al dood…”

Het waren de eerste woorden van een meisje dat werd be-
vrijd uit een bordeel in een van de grootste rosse buurten van 
Zuid-Azië. Geen kind wordt geboren om een leven door te 
brengen als seksslaaf. En toch zie ik honderden meiden staan 
wanneer collega’s van Interna� onal Jus� ce Mission (IJM) mij 
door de vuile, drukke straten van de beruchte wijk in deze 
miljoenenstad leiden. Rijen dik. Zwaar opgemaakte gebruiks-
voorwerpen die mij aanstaren met grote bruine ogen waar al 
het leven is uitgeslagen. Door mensenhandelaren. Door pooi-
ers. Door talloze klanten.

Ik kijk naar de meisjes. De jonge vrouwen. Hun uitdrukking 
lijkt dezelfde woorden uit te schreeuwen: “Kom maar. Mijn 
ziel is toch al dood…”

Of dan het verhaal van een ander meisje die opgesloten zat in 
haar kamertje waar ze dagelijks door minstens � en mannen 
werd misbruikt. Zij doorstond de hel waarin zij leefde door 
woorden van Psalm 27 op de muur naast haar matrasje te 
krabbelen:

“De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zal ik vrezen?”

Ik hoor het verhaal van Kashi. Zij werd op haar vijfde ontvoerd, 
� en jaar lang gebruikt als slaaf in de huishouding en op haar 
15e verkocht aan een bordeel. Ze schreeuwde om vrijgelaten 
te worden. Een pooier ze� e de muziek zo hard, dat niemand 
haar om hulp kon horen roepen toen de eerste klanten zich 
aandienden. Ook werd ze met metalen pijpen en stokken ge-
slagen totdat ze zich overgaf. Dit was haar nieuwe leven.

Na een jaar ontdekten IJM-undercovermedewerkers Kashi. 
Samen met lokale autoriteiten voerden wij een reddingsope-
ra� e uit en bevrijdden haar. Een lang proces van herstel kon 
beginnen. Een nieuw leven zoals het al� jd al bedoeld was. Als 
jong, vrij meisje.  

Een collega vertelt mij dat toen IJM in deze miljoenenstad 
begon met bevrijdingswerk volgens onoffi  ciële cijfers 30 pro-
cent van de verkochte meisjes minderjarig was. Nog kind dus. 
Tien jaar later bleek dit aantal uit grondig onderzoek gedaald 
te zijn naar 0.8 procent. Door meisjes als Kashi te bevrijden. 
Door lokale autoriteiten te trainen dit werk op te pakken. En 
door te helpen het rechtssysteem steeds beter te laten func-
� oneren. Kinderen worden beschermd en poten� ele daders 
krijgen niet langer de kans het licht in hun ogen te doven en 
hun ziel te vermoorden.

“Mijn ziel is 
  al dood…”

Henk Jan Kamsteeg 
storyteller IJM

advertentie

 …De cijfers in het rapport-Deetman 
over misbruik in de Rooms-Katho-
lieke Kerk zijn ‘zwaar overdreven’. 
En de Nederlandse pers slikte alles 
voor zoete koek.

 …Dat zegt jurist en theoloog Patrick 
Chatelion Counet (66) in zijn boek De 
Deetman files. Een parlementaire 
enquête had de waarheid uiteinde-
lijk beter boven tafel gekregen.

 ▶ Nijmegen
Tien jaar nadat seksueel misbruik 
van minderjarigen door geestelijken 
de voorpagina’s van kranten haalde, 
wil iedereen in de Rooms-Katholieke 
Kerk maar één ding: de bladzijde 
omslaan. De kerk is de afgelopen ja-
ren door het stof gegaan en er is door 
de Nederlandse bisdommen en con-
gregaties in totaal meer dan dertig 
miljoen euro betaald aan slachtof-
fers. Dat de voormalige hoogleraar 
Patrick Chatelion Counet zijn boek 
publiceert, komt dan ook ongelegen, 
maar hij vindt dat hij zijn mond niet 
mag houden.
Chatelion Counet weet waarover hij 
spreekt. Als tienjarige jongen werd 
hij in 1964 misbruikt door een voet-
baltrainer. Van 2010 tot afgelopen 
juli was hij als secretaris van de Kon-
ferentie van Nederlandse Religieuzen 
(KNR) als geen ander betrokken bij 
het onderzoek naar de kerkelijke 
misbruikaffaires die in deze jaren aan 
het licht kwamen.
In 2010 en 2011 deed CDA-coryfee 
Wim Deetman op verzoek van de Ne-
derlandse Rooms-Katholieke Kerk 
onderzoek naar seksueel misbruik in 
de kerk tussen 1945 en 2010. De mis-
bruikcijfers uit zijn rapport noemt 
Chatelion Counet nu ‘zwaar overdre-

ven’. Deetman spreekt over 10.000 
tot 20.000 slachtoffers, en elders zelfs 
over ‘enkele tienduizenden’. ‘Maar 
hij heeft zelf slechts 774 bruikbare 
meldingen binnengekregen’, zegt 
Chatelion Counet. ‘Van deze 774 mel-
ders heeft 43 procent bovendien ver-
geten te melden hoe oud ze waren en 
een derde gaf niet aan wat het mis-
bruik inhield.’

niet onafhankelijk
Maar het opvallendst vindt hij toch: 
‘Een maand voordat hij het rapport 
publiceerde, laat Deetman hoogle-
raar statistiek Paul van der Heijden 
van de Universiteit Utrecht kijken 
naar de wijze waarop de commissie 
gerekend heeft. En deze antwoordt: 
“Uw berekening dat er in instellingen 
tussen de 10.000 en 20.000 slachtof-
fers gevallen zijn, kan ik niet repro-
duceren. Ik ben van mening dat de 
kwaliteit van de gegevens geringer is 
dan vooraf door u was gehoopt.”’
De aantallen zijn volgens Chatelion 
Counet dus ‘opgepoetst’ en hij snapt 
maar niet waarom journalisten daar 
nooit een kritische vraag over heb-
ben gesteld.
Hij geeft als verklaring dat Deetman 
zo bang was als niet-onafhankelijk te 
worden aangemerkt dat hij alles 
deed om elke schijn daarvan te voor-
komen. ‘Deetman stond enorm onder 
druk van pers, politiek, publiek, en 
vooral van slachtofferorganisaties. 
Die zeiden: “Deetman is niet onaf-
hankelijk, want hij is aangesteld door 
de kerk.”’
Het betwisten van de onafhankelijk-
heid ‘is een telkens terugkerend the-
ma, bij slachtoffers, maar ook bij arti-
kelen in NRC Handelsblad. 
Uiteindelijk werd Deetman van hén 

afhankelijk en is de waarheidsvin-
ding in het gedrang gekomen.’ NRC 
speelde een voortrekkersrol in de 

Misbruik 
kerk ‘zwaar 
overdreven’

Patrick Chatelion Counet: ‘Misbruik in Rooms-Katholieke Kerk is uitvergroot.’

Deetman: Schatting aantal slachtoffers is beredeneerd
De ‘commissie-Deetman’ deed in 
2010 en 2011 onderzoek naar seksu-
eel misbruik van minderjarigen na 
1945 binnen de Rooms-Katholieke 
Kerk in Nederland. De commissie is 
na publicatie van haar eindrapport 
opgehouden te bestaan. Voorzitter 
Wim Deetman heeft geen kennis van 
de publicatie van De Deetman files, 
laat zijn woordvoerder weten.
De commissie-Deetman heeft ‘in to-
taal 2026 meldingen ontvangen’, 
maar heeft ‘voor een kwalitatieve 
analyse gebruik gemaakt van 774 
meldingen’, reageert Deetman op de 
beschuldiging van Chatelion Counet 
in het interview dat het slechts een 
klein aantal meldingen betreft. 231 
meldingen van de 2026 vielen buiten 
het kader van het onderzoek.
Over de schatting van het totaal 
aantal slachtoffers zegt Deetman dat 
het Nederlands Interdisciplinair De-
mografisch Instituut op verzoek van 
de commissie een berekening ge-
maakt heeft, waaraan de commissie 
een bandbreedte heeft gehangen. 
‘De onderzoekscommissie heeft zich 
niet gewaagd aan een inschatting 
hoger dan de bandbreedte omdat bij 
onderzoeken naar seksueel misbruik 

doorgaans sprake is van onderrap-
portage’, schrijft Deetman. Een 
tweede deskundige zou hebben ge-
zegd dat Deetman ‘een beredeneer-
de en noodzakelijkerwijs voorzich-
tige inschatting geeft van de aard en 
omvang van seksueel misbruik van 
minderjarigen’.
Dat het archief niet open is, heeft te 
maken met ‘de vertrouwelijkheid die 
slachtoffers en personen uit de 
Rooms-Katholieke Kerk is beloofd’. 
Verder vindt Deetman dat er geen 
sprake is geweest van ‘rechtszaken 
waarin overleden personen zouden 
zijn veroordeeld’. De klachtenproce-
dure ging erom ‘slachtoffers erken-
ning te bieden, hulp en in voorko-

mend geval een financiële 
tegemoetkoming’. Verder was het 
maximumbedrag in de regeling voor 
geweld geen 17.500 euro maar 5000 
euro, stelt Deetman.
Uit het TNS/NIPO-onderzoek ‘blijkt 
dat het buiten de kerk net zo erg 
was als daarbinnen’, laat Deetman 
weten. Daaraan ‘is in het rapport 
eveneens aandacht besteed’.
NRC-journalist Joep Dohmen, die 
door Chatelion Counet wordt verwe-
ten onjuiste gegevens te hebben ge-
publiceerd, meldt deze krant dat hij 
van het verschijnen van het boek 
niet op de hoogte is en dat hij afziet 
van een inhoudelijke reactie.
De Konferentie Nederlandse Religi-
euzen laat in een verklaring weten 
dat Chatelion Counet gevraagd is van 
publicatie af te zien.
Die bestrijdt dat: ‘Het boek is geheel 
mijn verantwoordelijkheid. Dat vond 
men bij de KNR akkoord. Wel heeft 
men mij gevraagd met publicatie te 
wachten tot een aantal onderhan-
delingen voorbij was.’ KNR-voorzit-
ter abt Bernardus Peeters: ‘Nadat de 
auteur besloot niet van publicatie af 
te zien, heeft de KNR gevraagd om 
uitstel.’

Hendro Munsterman nd.nl/katholiekinside beeld Wout van Assendelft, anp

Wim Deetman
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Vrienden 
         van

Zo delen we de 
kracht van hoop! 

vriendenvandehoop.nl/ndHelp mee!

Een cliënt van De Hoop

“Een 
liefdevolle 
vvader? Die 
bestaat niet”

Schrijnend hè, deze opmer-
king. Cliënten van De Hoop ken-
nen vaak diepe pijn en trauma’s. 
Bij De Hoop helpen we hen op 
weg naar een nieuw leven. Dit 
doen we door het geven van 
professionele zorg vanuit onze 
christelijke identiteit.

Verbind jij je met het werk van 
De Hoop, voor 7 euro per 
maand? Symbolisch ontvang 
je een powerbank: bid voor ons 
werk, elke keer als je deze ge-
bruikt.

www.dehoop.org of bel naar (078) 6111 111

De Hoop helpt mensen op weg 
naar een nieuw leven

Moed en schaamte
Onlangs las ik een artikel waarin onderzoekers een grote groep 
therapeuten benaderden met de vraag op welk moment in hun 
werk ze zich moedig hadden gevoeld en waarom. Weinigen 
reageerden. De onderzoekers vermoedden dat dat kwam doordat 
moed verbonden lijkt met schaamte. Want: stel dat jij vindt dat je 
moedig bent geweest in je behandelkamer, maar dat een collega 
dat anders ziet? Ben je dan een loser? Een opschepper? 

Denkend aan moedige momenten in mijn behandelkamer merk ik 
dat het schaamte-virus mij ook besmet heeft. Ik vind het eenvou-
diger te denken aan de moed van mijn cliënten, dan aan mijn eigen 
moed. Moeiteloos lepel ik indrukwekkende momenten op, waarbij 
cliënten mij hun moed toonden. De tiener die mij feedback durfde 
te geven. De moeder die toegaf soms uit onmacht haar kinderen te 
slaan. De sociaal angstige jongen die voor het eerst zelf boodschap-
pen durfde te doen. 

Moedige cliënten: ik ontmoet ze iedere dag. Maar kijkend naar 
mezelf als therapeut, ervaar ik zo snel schaamte over momenten 
waarop ik voor mijn gevoel de plank missloeg. Momenten waarop 
ik cliënten niet wist te bereiken, me liet meeslepen door mijn 
onderbuikgevoel, belangrijk papierwerk te lang onafgehecht liet. 

Wanneer voelde ik me moedig? En durf ik dat hier zo op te schrij-
ven? Is dat eigenlijk nodig? Ik stelde de vraag deze week aan enkele 
collega’s. Sommigen deelden hun verhaal en ik merkte dat dat iets 
deed; moedige verhalen werken aanstekelijk. Ze inspireren om zelf 
ook moedig te zijn; ze be-moedigen. En juist dát is zinnig! Want, zo 
ontdekte ik: moed kun je leren. Een klein moment van moed, kan je 
trainen om in steeds meer momenten moedig te zijn. 

Moed kun je leren. Ik vraag me af op welk moment ik vandaag moe-
dig kan zijn. Wat ligt vandaag net buiten mijn comfortzone, maar 
binnen mijn handbereik? Een ding weet ik zeker: ik ga proberen 
mijn moedige momenten te delen en mijn schaamte te doorbreken; 
met de moed der hoop.

Annelies Peekstok - van Pelt, 
GZ-psycholoog bij De Hoop ggz.

advertentie

openbaarmaking van de misbruik-
schandalen.

uit de lucht gegrepen
‘Het verdient aanbeveling dat het on-
derzoek van Deetman wordt overge-
daan’, schrijft Chatelion Counet dan 
ook aan het eind van zijn boek. Maar 
dat is vrijwel onmogelijk. ‘Deetman 
vertikt het om de archieven open-
baar te maken.’ De komende zeventig 
jaar kan het onder zijn beheer ge-
schreven rapport niet op waarheid 
worden getoetst. Op last van de voor-
malige burgemeester van Den Haag 
zelf.
Chatelion Counet neemt het de me-
dia niet alleen kwalijk onkritisch 
naar Deetman te hebben gekeken, 
maar bovendien een soort heksen-
jacht te hebben ontketend tegen al-
les wat katholiek was. ‘Er was een 
vooropgezette onwil om de kerk ob-
jectief tegemoet te treden’, zegt hij 
erover. ‘Kwaadwillendheid’ noemt 
hij het zelfs. ‘Er zijn heel onterechte 
aantijgingen gemaakt, zoals bijvoor-
beeld de beschuldigingen van NRC 
over gedwongen castraties. Dat bleek 
uit de lucht gegrepen te zijn, evenals 
het bericht over 15.000 meisjes die in 
slavernij zouden zijn gehouden of de 
door de oversten opgelegde zwijg-
plicht aan slachtoffers in mediation-
zaken. Als je er een klein beetje op 
studeert, is dat allemaal heel simpel 
van tafel te vegen.’
Naast het Deetmanrapport en de on-

kritische media zit hem nog meer 
dwars: de processen die tegen de – 
nota bene veelal overleden – ver-
meende misbruikers zijn gevoerd, 
ook al waren zij voor het civiele pro-
ces verjaard.
In het Nederlands recht kan geen 
proces gevoerd worden tegen overle-
denen. ‘Dat de kerk dat toch gedaan 
heeft, was een handreiking naar de 
slachtoffers, maar pakte ten nadele 
uit van de aangeklaagden’, vindt Cha-
telion Counet. ‘Als zaken verjaard 
zijn, kun je als slachtoffer nergens 
meer terecht. De kerk heeft, onder 
druk van de samenleving, van pers 
en politiek, gezegd: wij doen het 
toch. Dat siert de kerk, maar daarin is 
zij te ver doorgeschoten.’ Zo is vol-
gens de jurist ‘het belangrijkste prin-
cipe van de Nederlandse rechtsstaat, 
dat burgers recht hebben op een eer-
lijk proces, met voeten getreden’.

van streling naar verkrachting
Bovendien voert hij aan dat slachtof-
fers in het geval van zaken die lang 
geleden hebben plaatsgevonden niet 
zelden een neiging hebben tot ‘majo-
riseren’, een juridische term voor 
‘uitvergroten’. Dat kun je ‘het slacht-
offer nauwelijks kwalijk nemen’, 
schrijft hij. ‘De Compensatiecommis-
sie van Beheer & Toezicht keerde tus-
sen 5000 en 15.000 euro uit bij be-
tasting en 100.000 euro bij 
verkrachting of blijvende letselscha-
de.’ Klachten werden bovendien 

‘naarmate het proces vorderde verer-
gerd of vergroot. Van streling en be-
tasting werd het verkrachting. Van 
eenmalig werd het frequent. Eén pa-
ter? Nee, het waren er twee, drie. Dit 
gebeurde meer dan eens. De kerk 
had een vette jackpot neergezet. In 
de geweldszaken kregen de bis-
schoppen en oversten geen enkel 
slachtoffer te spreken. Wel dienden 
we de portemonnee te trekken.’
De Nederlandse bedragen lagen ho-
ger dan in andere landen op het Eu-
ropese vasteland. Chatelion Counet 
had liever gezien dat de kerk in Ne-
derland had gekozen voor het Oos-
tenrijkse model. ‘Daar werden geen 
processen gevoerd, maar werd elk 
slachtoffer een compensatie van 
maximaal 15.000 euro aangeboden 
en werd een jaar lang psychologische 
hulp betaald door de kerk.’
Uiteindelijk bleken echter die ge-
voerde juridische processen niet eens 
nodig te zijn geweest. ‘Tijdens de zo-
genoemde slotakte is besloten dat 
iedereen die zich gemeld had toch 
een schadevergoeding krijgt, zonder 
waarheidsvinding, zoals Deetman dat 
onomwonden noemde. Klagen was 
genoeg en de bisdommen en de con-
gregaties betaalden. Bij geweldsmis-
drijven bedroeg dat 17.500 euro.’

zondebok
‘Eigenlijk wil ik in mijn boek vertel-
len dat het gigantische misbruik dat 
ook vandaag nog in de Nederlandse 
samenleving plaatsvindt, miskend 
wordt’, zegt Chatelion Counet. Hij 
wijst op de rapporten die aantonen 
dat er jaarlijks in Nederland 62.000 
minderjarigen seksueel misbruikt 
worden – buiten de kerk. ‘Zulke rap-
porten lagen er ook al in 2010 en 
2011. De kerk wordt als een soort 
zondebok gebruikt om de aandacht 
af te leiden van de feitelijk situatie in 
de samenleving als geheel. Als je naar 
de cijfers van het kindermisbruik 
kijkt, valt het in de Rooms-Katholie-
ke Kerk reuze mee. Dat is zelfs uit 
kringen rond de commissie-Deetman 
naar voren gekomen. Je kon nog 
maar het beste bij de broeders op 
school zitten. Ook de commissie-
Deetman is erachter gekomen dat er 
in Nederland hoe dan ook honderd-
duizenden kinderen misbruikt zijn. 
Dat cijfer noemen ze niet in het rap-
port, maar het veel kleinere cijfer van 
20.000 – wat dus feitelijk nog veel 
minder moet zijn – noemen ze wel.’
In het hele proces wordt meermaals 
over een parlementair onderzoek 
naar kerkelijk misbruik gesproken. 
De bisschoppen wilden dat koste wat 
kost voorkomen. Achteraf bekeken 
zegt Chatelion Counet: ‘Ik denk dat 
de feiten tijdens een parlementaire 
enquête objectiever benaderd zou-
den zijn geweest dan nu in het rap-
port-Deetman gebeurd is.’ In zijn 
boek schrijft hij: ‘Je hebt leugens, je 
hebt statistieken en dan heb je het 
rapport-Deetman.’

▶▶▶ Mede n.a.v.: De Deetman files. 
Misstanden rond het kindermisbruik. 
Patrick Chatelion Counet. Uitgeverij 
Parthenon, Almere 2020, 353 blz.
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