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Het effect van gebeurtenissen is niet te overzien. Vandaag was
ik getuige van een rechtszaak die rechtstreeks voortkwam uit
het proces tegen psychiater F. te Z. Op de dag van zijn
veroordeling, 30 mei 1990, wacht een vrouw en
incestoverlevende in Breda in spanning op de uitslag van de
rechtszaak. Niemand beter dan zij heeft weet van de pijn van
de slachtoffers van F.
Zelf is ze kansloos in recht verkrijgen. Haar zaak is verjaard,
haar familie wil niet van haar horen, de markt van de pers is
verzadigd van incest. Ze grijpt naar een middel dat noodweer
heet. Op die 30e koopt ze twee ansichtkaarten, adresseert ze
aan incestdader A. in het Drentse dorp P., schrijft daarop de
huisnummers van de villa’s aan weerszijde van de zijne en
vermeldt als afzender: jouw incestslachtoffer en zus van je
vrouw, slachtoffer van een helse driehoeksverhouding binnen
het gezin.
In 1985, vijfentwintig jaar na zeven jaar misbruik, herkent ze van een tv-uitzending over
incest: dit is mij gebeurd! Eindelijk weten, na twee mislukte huwelijken en een relatie met
een priestervriend, na mislukte opleidingen en een verwoeste gezondheid. Op dat weten
antwoordt het strafrecht: verjaard. De familie: spaar onze goede naam.
Gevolg van deze incest voor haar: bijstandsvrouw, gescheiden, uit huis gezet, armer en armer,
onaanzienlijk-tot-haar-dood.
Gevolg van deze incest voor hem: maatschappelijk aanzien, drs. in de psychologie, gezin,
villa, welgesteld en onbesproken.
Na de ansichtkaarten is er taal noch teken. In september een herhaling van de noodweer. Dan
volgt een aanklacht wegens smaad, via de zoon, advocaat van de incestdader.
De vrouwenbeweging is sinds tien jaar doende incest, waar geen woorden voor waren, in taal
om te zetten, dus in de werkelijkheid van alledag te plaatsen. Wat niet uitgesproken mocht,
worden nu woorden-in-een-rechtszaal van de officier en de advocaat. Zij vragen ontslag van
rechtsvervolging wegens smaad. De eiser laat zich niet zien. Uitspraak over een week.
Daders voelen zich veilig, want vrouwen blijven zwijgen. Als vrouwen gaan spreken dan zullen
er nog tien-, nee, honderdduizenden zaken A’s te P. en F’s te Z. te berechten zijn.
Als ze tenminste niet zijn verjaard.
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