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De rechtszitting medio mei rondom de 

Zettense directeur-psychiater F. is gevangen 

in de onheilige drie-eenheid misbruik — 

macht — psychologische onbereikbaarheid 

van hulpverleners.  

Een vraag die telkens weer opduikt: hoe is 

het mogelijk dat meisjes zo lang bleven 

zwijgen: tien, vijftien jaar?  

Is dat niet een schijnheilige vraag? Moet de 

vraag niet luiden:  

Hoe is het mogelijk dat een man in zijn eentje zo’n onbeperkte macht kan uitoefenen?  

En: Hoe is het mogelijk dat medewerkers zo’n blind vertrouwen hebben in deze machtige 

man? En: Hoe is het mogelijk dat niemand van de hulpverleners voldoende waarde hechtte 

aan alle geruchten en aan de soms onder hevige emoties geuite beschuldigingen aan het adres 

van de psychiater? 

Het was goed dat de rechtbank de lijst van tien beschuldigingen in een uren durend relaas in 

de schuttingtaal verwoordde zo als meisjes op haar twaalfde, dertiende, veertiende jaar uit 

de mond van de psychiater zeiden te hebben gehoord. Een stroom van seksueel geweld in een 

sfeer van macht, angst en hulpeloze afhankelijkheid. 

Hoe hebben meisjes zo lang kunnen zwijgen? En de enkele keer dat ze niet zwegen? Dan was 

er de gebruikelijke manoeuvre van alle daders van seksueel geweld. Manoeuvres die in het 

laatste decennium van de twintigste eeuw door de vrouwenbeweging aan het daglicht zijn 

gebracht. Zo’n manoeuvre zou ook hier zijn gebruikt: een enkele opmerking vanuit een ivoren 

toren is voldoende om beschuldigingen te pareren: ‘Je weet toch wie het zegt!’  

Wie gelooft een ‘hysterisch’ meisje uit een ‘asociaal’ milieu eerder dan een geleerd en 

machtig man? 

Waarom deze meisjes het zwijgen niet verbraken? 
 uit angst om weer niet te worden geloofd; 

 uit schaamte om gevoelens van medeplichtigheid;  

 uit angst voor de dader;  

 om alles zo snel mogelijk te vergeten. 

Wat zegt dit relaas over onze samenleving? Een samenleving waarin machtige mannen ruim 

krediet hebben? Een samenleving waarin toch al zwaar gehavende meisjes voor 

ongeloofwaardig worden gehouden? 


