
Door Ilze Rike 

ZALTBOMMEL - “In praatgroepen 
via bij voorbeeld het Riagg heb je 
altijd een gespreksleider, een thera-
peut van wie je min of meer afhan-
kelijk wordt en die je vertelt hoe je 
je het beste kan gedragen in de rol 
van incestslachtoffer. 
Wat wij willen is een werkgroep 
waarin incestslachtoffers elkaar 
helpen incestoverlevenden te 
worden.” 

Aan het woord is Marianne. Om-
dat ze zelf incestslachtoffer is wil 
ze liever niet met haar achternaam 
in de krant. Samen lotgenote en 
vriendin Anja wil Marianne een 
werkgroep ‘Anders omgaan met 
incest’ opzetten. “Incest beïnvloedt 
heel je leven, daar ben ik sinds kort 
achter. Je kunt er wel mee leven, als 
je maar leert hoe. In de werkgroep 
willen we mensen met incest bij 
elkaar brengen.
Niet om de ervaringen die zij in het 
verleden hebben gehad te kunnen 
delen.
Maar vooral hoe ze er nu mee 
omgaan. Hoe ze leren, of hebben 
geleerd, te overleven.” 

Verzwegen
In haar jeugd is Marianne seksueel 
misbruikt door haar vader, broer en 
een aantal andere bekenden. Dat 
duurde van haar derde tot ongeveer 
haar zeventiende jaar. Op haar 
zeventiende is ze het huis uit gegaan 
en ze heeft tot voor kort niet alleen 
verzwegen, maar ook voor haarzelf 
ontkend dat ze incestervaringen 
had. “Het is een negatieve ervar-
ing die je verdringt. Daar word je 
zo goed in, dat je het zelf gaat 
geloven.”
Dat verdringen niet helpt, blijkt uit 

de ervaring die Marianne heeft. “Ik 
liep jaren met hoofdpijn en andere 
vage lichamelijke klachten. Tot ik 
iemand tegenkwam die me wist 
te vertellen dat die klachten best 
eens door verdringing van iets kun-
nen komen. Toen wist ik ook waar 
de beelden die ik af en toe had 
vandaan kwamen. Toen pas realise-
erde ik me wat me was aangedaan.”
Volgens Marianne komt het vaker 
voor dat incestslachtoffers hun 
ervaringen verdringen, ook voor 
zichzelf ontkennen, en dan lichameli-
jke klachten krijgen.
“Anja had bij voorbeeld last van hui-
duitslag. Tot ze een bepaalde angst 
aanpakte; binnen veertien dagen 
was de huiduitslag weg.”
De angst die Anja had, had ook 
te maken met haar incestverleden. 
Zoals incestslachtoffers ook bang 
kunnen zijn in een lift, pleinvrees 
kunnen hebben of verlatingsangst. 
Door gesprekken met Anja kwam 
Marianne er ook achter dat veel 
dingen die zij deed en heel gewoon 
vond, eigenlijk met haar incestver-
leden te maken hebben. “Zo ging ik 
heel vaak onder de douche, dat had 
Anja ook. En ik droeg wijde kleding 
om mijn lichaam te verdoezelen. Ik 
was bang mooi gevonden te worden, 
bang ook voor complimentjes, want 
je weet niet wat mensen ermee 
bedoelen en wat ze van je willen. 
Door daar met Anja over te praten, 
hebben we samen oplossingen kun-
nen vinden. Dat is ook de bedoeling 
van de werkgroep.”
De werkgroep verschilt in veel 
opzichten van een praatgroep 
og gesprekken met hulpverleners. 
Zo wil de werkgroep angsten die 
incestslachtoffers hebben niet alleen 
onder ogen zien en opzij zetten, 
zoals in gebruikelijke gespreks-
groepen. De werkgroep wil de 

angst aanpakken. “Je kunt angsten 
niet zomaar opzij zetten, want dan 
verdring je weer een gevoel, een 
emotie. Je kunt met je verstand wel 
zeggen dat je die angst niet hebt, 
maar het gevoel blijft ergens. Zoals 
iemand die bang is voor muizen. Die 
kan met zijn verstand nog zo goed 
weten dat het maar kleine diertjes 
zijn die niets doen. Als hij een muis 
ziet, is hij nog steeds bang. Door 
over de angst te praten, zoals in 
praatgroepen gedaan wordt, ben je 
hem nog niet kwijt.” 

Angst
Het aanpakken van een angst is een 
heel proces, vertelt Marianne. Het 
hangt van de angst en de persoon 
af hoe de aanpak is. “In de werk-
groep kun je met lotgenoten praten 
over de angsten en aanhoren hoe 
zij ze hebben opgelost. Het is niet 
de bedoeling, zoals in andere 
groepen, dat verteld wordt hoe 
een angst aangepakt moet worden. 
De deelnemers aan de werkgroep 
moeten zelf bekijken welke oploss-
ing voor hen geschikt zou kunnen 
zijn. De lotgenoten in de werkgroep 
kunnen eventueel meedenken. En 
je kunt bij hen terecht met emo-
ties die vrijkomen door angsten. 
Vaak begrijpen partners die niet. 
Zij hebben immers niet dezelfde 
ervaringen en weten niet waar de 
emoties vandaan komen. Ik was bij 
voorbeeld wel eens ineens boos om 
ogenschijnlijk niets, dat was omdat 
ik op andere momenten mijn emoties 
niet kwijt kon. Mijn vorige partner 
begreep niet waarom ik dan ineens 
boos was. Ik kon dan gelukkig bij 
een vriendin terecht die vergeli-
jkbare ervaringen had. Zij liet me 
eerst uitrazen en daarna kon ik wel 
rustig praten en zeggen wat er aan 
de hand was.”

Volgens Marianne is ook een ver-
keerde partnerkeuze vaak een 
overeenkomst tussen incestslachtof-
fers. “Je zoekt toch wat je kent. 
Je kent maar een manier waarop 
mensen met je omgaan, voor jou is 
dat normaal, een ander soort gevoel 
vertrouw je niet. Dus zoek je iemand 
die je dat gevoel geeft. En dan is de 
cirkel rond, zo’n relatie is gedoemd 
te mislukken.”
Door de werkgroep hoopt Marianne 
sommige mensen die met dit soort 
problemen zitten te kunnen helpen. 
“We kunnen elkaar helpen. Want als 
je incest hebt overleefd, als je alle 
hulpverleners hebt overleefd, dan 
wil je verder als incestoverlevende 
en niet als slachtoffer.”
Dat de werkgroep in Zaltbom-
mel van start gaat, is min of meer 
toevallig. “We willen, als dit anslaat, 
misschien een landelijk netwerk van 
werkgroepen opzetten. Ik weet niet 
preceis wat de cijfers zijn van incest 
in de Bommelerwaard. Maar cijfers 
kloppen toch vaak niet. Zoals ik al 
zei, verdringen of verzwijgen veel 
mensen hun incestverleden. De cijfers 
van die gevallen staan nergens op 
papier.”
De incestgroep is alleen voor vrou-
wen. “Vrouwen onderling praten er 
makkelijker over, dan wanneer er 
een man bij zou zijn, ook al heeft die 
vergelijkbare ervaringen.” Wanneer 
de werkgroep van start gaat, hangt 
af van de aanmeldingen. “Maar in 
principe beginnen we al, als we één 
aanmelding hebben.”

Mensen die zich willen melden voor de 
werkgroep ‘Anders omgaan met in-
cest’ kunnen bellen naar Marianne of 
Anja, telefoonnummer 0418016903. 
De twee hebben ook een brochure die 
op hetzelfde telefoonnummer aan-
gevraagd kan worden. 

‘Leren leven als incestoverlevende’
Werkgroep ‘Anders omgaan met incest’ gaat van start in Zaltbommel


