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SEKSUEEL  MISBRUIK  DOOR VROUWEN

‘Dat sterkere mannen 
niet gedwongen 
kunnen worden? Fout!
Dat mannen 
elke kans op seks 
positief vinden? Fout!’

Experts zijn het erover eens: veel meer jongens en mannen zijn door 
een vrouw, soms zelfs hun moeder, seksueel misbruikt dan we vandaag 
weten. Ze zwijgen omdat de maatschappij hen niet als slachtoffers 
ziet, en zij zichzelf dus evenmin. Twee mannen over het taboe. 
‘Ik werd, als haar zoon, een soort vervangman voor de vader.’

Peter Vantyghem, illustraties Johan Dockx
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(UCLA) leidt, meent dat dat veel hoger ligt. 
Ze ontdekte in nationale statistieken zelfs 
dat in gevangenissen en jeugdinstellingen in 
de VS meer geweld veroorzaakt wordt door 
vrouwen dan door mannen. In Nederland 
bleek uit een onderzoek in 2011 dat bij 
mannelijke slachtoffers ouder dan 16 de 
pleger in 79 procent van de gevallen een 
vrouw is.

‘Het is bijna onmogelijk al dat onder-
zoek met elkaar te vergelijken, omdat de 
vragen verschillen’, zegt Helen Blow, experte 
geweld en misbruik. ‘En vragen zijn tricky: 
vraag aan een man of hij verkracht is en hij 
zegt “nee”. Vraag of hij tegen zijn zin moest 
penetreren en hij zegt misschien “ja”. Man-
nen noemen zich geen slachtoffer, ze “ma-
ken geweld mee”. Seksueel geweld kan bo-
vendien verschillende vormen aannemen, 
en in heel verschillende relaties bestaan. Die 
nuances maakt het onderzoek niet. Maar de 
cijfers zijn zeker hoog, en we moeten aan-
nemen dat veel mannen hier niet eens mee 
naar buiten komen als ze een onderzoeks-
vraag krijgen, ook al omdat ze zich de feiten 
soms niet herinneren.’

FORCED TO PENETRATE
Hoe hét gebeurt? Veelal zonder voorbe-

dachten rade, vaak met relatief bekende 
mensen, zegt onderzoek. Ik herinner me 
een stevige zoen, pardoes op de mond, die 
ik van de moeder van een vriend kreeg toen 
ik 16 was. ‘Ik mag ook wel eens wat heb-
ben’, mompelde ze. Of een andere keer, wat 
gefriemel onder mijn T-shirt door een ma-
ture, licht dronken vrouw. Je voelt dat een 
grens overschreden wordt, dus gaat het niet 
verder, maar wat als we alleen waren ge-
weest? En wat als een jongen in zo’n geval 
een ongewilde erectie krijgt?

De Britse onderzoekster Siobhan Weare
bracht FTP, ‘forced to penetrate’, vorig jaar 
in kaart. Bij de 153 mannen die voor haar 
getuigden, gebeurde het misbruik voor 
62 procent vaginaal (daarnaast ook oraal en 
anaal). Dat een man ‘tot penetratie gedwon-
gen’ wordt, kan doordat druk op de genita-
liën en de anale zone tot een erectie kan lei-
den die maar in 15 procent van de gevallen 
gewild is. Die paradox wordt door misbrui-
kers uitgebuit voor het eigen plezier, maar 
verwart ook het slachtoffer, dat denkt dat hij 
het misschien wel wilde.

Volgens Weare en andere onderzoekers
kent het slachtoffer de dader dus meestal 

Frank (nu 31) is veertien als hij
meegaat met een ‘vriendelijke, der-
tigjarige vrouw’ die hij een beetje
kent, om haar zware boodschappen

te helpen dragen. Een drankje kan er daarna 
wel van af, mevrouw gaat gauw even dou-
chen, waarna het gesprek op liefjes en zoe-
nen komt, en hem een initiatie aangeboden 
wordt. ‘Ze komt dichter en zoent me op 
mijn mond en gaat verder met een tong-
zoen. Ik bloos, ben verlegen.’ Enkele minu-
ten later al zit ze op hem, zijn penis in haar 
vagina.

‘Ik was verlegen en wist niet wat te 
doen, / ik stond daar maar te kijken, oh 
wat voelde ik me groen. / Ik begrijp het, 
hoorde ik je zeggen, / je bent zo jong nog, 
en weet niet wat je moet.’
 (‘Het werd zomer’, Rob de Nijs)

Frank is overstuur, maar wordt de weken
erna ‘als een magneet’ naar haar toegetrok-
ken. ‘Ze vrijt met mij, pijpt me en leert me 
hoe ik haar kan beffen. In alles word ik 
meegenomen door haar. Als ik thuis ben, 
ben ik verdwaasd, alsof ik in een film leef. 
Ik begin me steeds onzekerder te voelen. 
Het geeft me geen kracht, geen blij en goed 
gevoel. Ik voel me overvraagd, eigenlijk mis-
bruikt en verkracht. Ik keer niet meer naar 
haar terug. Ik word stil en teruggetrokken. 
Mijn belangstelling voor meisjes is nu wel 
gewekt, maar ik kan er niets mee. Als een 
meisje me leuk vindt en aanraakt, verstijf ik 
van de schrik.’

‘Ik heb in mijn praktijk zeker honderd
mannen gezien die door vrouwen misbruikt 
zijn als kind, puber of volwassen man’, zegt 
therapeut Maarten Ghysels, die Frank in 
therapie had. ‘Deze jongen ervoer seks te 
vroeg, te abrupt, te snel. Hij was er in zijn 
ontwikkeling nog niet aan toe. Iets wat in-
nerlijk moest gebeuren, werd van buitenaf 
opgelegd, en hij klapte dicht. Hij is geen 
bofkont, voor hem werd het geen zomer. 
Hij is een seksueel misbruikte jongen die 
daar schaamte over voelt. Er zijn veel meer 
zulke jongens, en mannen, dan we vandaag 
weten. Omdat seksueel misbruik van man-
nen een levensgroot taboe is.’

VALSE HERINNERINGEN
‘Wat is het dat mensen vrezen? Datgene

wat ze niet begrijpen.’ Henry Miller, Ameri-
kaans auteur, wist wat hij deed toen hij met 
seksueel geladen romans als Tropic of Can-
cer de puriteinse goegemeente schokte. 

‘Wat dood is, is heilig. Wat nieuw is, 
draagt heiligschennis in zich.’

Dat mannen verkracht konden worden,
was in de jaren 70 een nieuwe, zelfs onmo-
gelijke gedachte. Ghysels: ‘In die jaren zag ik 
als psychiater zelfs geen vrouwen die seksu-
eel misbruik meldden. Ze waren er wel, 
maar wij ontkenden dat in de klassieke 
hulpverlening. De wetenschap sprak van 
“valse herinneringen”. Verschillende vrou-
wenbewegingen waren daar woest over en 
pakten die onwetendheid aan: in 1978 
opende in Vlaanderen het eerste Vrouwen-
huis. Maar naar misbruik van mannen werd 
tot midden jaren 80 nauwelijks onderzoek 
gedaan.’

Vandaag is dat onderzoek er wel. Twee
Vlaamse onderzoeken in 2010 en 2013 ge-
ven aan dat een op tien jongens voor zijn 
achttiende last heeft van seksueel grensover-
schrijdend gedrag (SGG) – bij meisjes is dat 
een op vijf. Na hun achttiende zakt dat naar 
2,4 procent of lager. De Nederlandse Moni-
tor Seksuele Gezondheid raamt het SGG bij 
mannen op bijna 20 procent. In de VS wees 
onderzoek in 2014 dan weer uit dat 38 pro-
cent van de slachtoffers van seksueel geweld 
mannen zijn. De website 1in6 gaat uit van 
een man op zes.

Uit alle onderzoeken bleek dat de daders
niet alleen mannen, maar vaak ook vrouwen 
zijn. In 1984 werd een cijfer van 1 op 5 ver-
moed, maar onderzoekster Lara Stemple, 
die het Health and Human Law Project 

‘Vraag een man of hij 
verkracht is en hij 
zegt “nee”. Vraag 
of hij tegen zijn zin 
moest penetreren en 
hij zegt misschien 
“ja”. Mannen zijn 
geen slachtoffer, 
ze “maken 
geweld mee”’
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wel. Hoe de vrouwen hun zin doordrukken? 
Door bedreiging (22%), fysiek geweld 
(14%), emotionele druk (11%), gebruik 
makend van dronkenschap (10%). De emo-
tionele schade wordt meestal als veel groter 
ervaren dan de lichamelijke. Slechts weini-
gen spreken erover met vrienden, haast nie-
mand doet aangifte.

‘Mannen zien zichzelf heel moeilijk als
slachtoffer’, zegt ook seksuoloog Alexander 
Witpas. ‘En de samenleving doet dat even-
min. Neem deze situatie: een verbitterde 
vrouw neemt een zatte student mee naar 
haar appartement, de jongeman krijgt geen 
erectie, ze zet hem zonder kleren op straat. 
U lacht? Maar neem het omgekeerde: een 
man zet een jonge vrouw naakt op straat 
omdat ze niet vochtig kan worden. Dat vindt 
iederéén zwaar over de schreef, en waar-
schijnlijk verkrachting. Er wordt zo vaak ge-
vraagd dat mannen zich kwetsbaar zouden 
opstellen, maar als ze dat moeten doen in 
een context waarin ze steevast als daders ge-
framed worden, vind ik dat eerlijk gezegd te 
veel gevraagd. Het is niet ernstig.’

Ook Frank wist, drie jaar na de feiten,
niet waar hij heen moest. Naar een psycho-
loge dus, een vrouw van 37 die hem pro-
beerde te deblokkeren. Hij mocht haar stre-
len terwijl hij praatte, want dat gaf hem 
meer zelfvertrouwen. Het mondde uit in 
een logeerpartij, onverwachte seks, en de 
volgende dag totale ontreddering. ‘Dat had 
ik toch niet gevraagd? Ik voelde me ge-
bruikt. Dat heb ik haar gezegd, maar ze was 
woest, vond me ondankbaar. Zei dat ik háár 
had misbruikt. Het bracht me totaal in de 
war: wat had ik dan verkeerd gedaan? Toen 
was ik het vertrouwen in vrouwen helemaal 
kwijt.’

EMOTIONELE GRENS
Leo (40) heeft zijn verhaal tot dusver 

alleen in kleine kring gedeeld. Hij was elf 
toen ‘ze’ seksuele toespelingen begon te 
maken op zijn geslacht, en op zijn voorko-
men. Ze liet hem pornofilms zien. Geleide-
lijk aan ging het verder. ‘Ze werd vervelend 
en opdringerig, gaf tongzoenen, kroop en-
kele keren naakt bij mij in bed. Dronken 
kuste ze me over mijn hele lichaam en likte 
ze aan mijn lichaam.’

‘Ze’ is zijn moeder.
‘Ze werd verscheurd door haar haat te-

genover alles wat mannelijk was– mannen 
waren voor haar “verkrachters” – en een 

In mijn praktijk was één derde van de seksu-
eel misbruikte mannen slachtoffer van de 
moeder. Vaak vrouwen die zelf seksueel ge-
kwetst waren en die kwetsuren niet hadden 
geheeld. Ze zochten op een verwrongen 
manier seksuele heling door hun zoon li-
chamelijk te misbruiken: het jongetje din-
gen laten zoeken in mama’s openingen, of 
het aan mama’s borsten laten zuigen... Soms 
straften ze hun zoontjes voor wat hen door 
volwassen mannen was aangedaan, bijvoor-
beeld door agressief naar hun penis te hap-
pen. Voor die jongens was dat een trauma. 
Altijd werden lichamelijke grenzen over-
schreden, vaak zonder dat die vrouwen dat 
zelf goed beseften.’

Leo probeerde er met zijn moeder over
te praten. ‘Als ze nuchter was, stond ze 
daarvoor open. Had ze gedronken, dan niet. 
Toen ik 17 was, voelde ik me zo wanhopig 
dat ik met opzet met een scooter tegen een 
boom ben gereden. In het ziekenhuis zag ik 
even medeleven en zelfs schuldbesef, maar 
een nanoseconde later werd dat allemaal 
weggeveegd door een golf van woede, en 
kreeg ik nóg meer ruzie en slaag. ‘Hoe kon 
ik haar dat aandoen? Ondankbaar rot-
kind!’ Enzovoort. Ik vermoed dat het voor 
haar te veel verantwoordelijkheid was om 
zoveel wanhoop bij mij te zien.’

Tot zijn achttiende duurde hun ‘relatie’.
Toen ging hij het huis uit. Het zou meer 
dan tien jaar duren voor hij, middels diverse 
therapieën, zijn eigen seksualiteit kon aan-
vaarden en erop kon vertrouwen dat vrou-
wen daar ook blij mee zouden zijn.

SLACHTOFFER WORDT DADER
‘Mannen ervaren weinig begrip wanneer

ze seksueel misbruikt zijn’, zegt Helen Blow. 
‘Dat heeft te maken met stereotypen, die we 
nodig hebben om vlot te functioneren maar 
die bij een taboeonderwerp als seksueel 
misbruik negatief werken. Dat sterkere 
mannen niet gedwongen kunnen worden? 
Fout! Dat mannen elke kans op seks positief 
vinden? Fout!’

‘Bovendien herkennen veel mannen het
probleem niet eens’, zegt Alexander Witpas, 
die in zijn praktijk al zowat honderd seksu-
eel misbruikte mannen behandelde. ‘Ik heb 
veel gevallen gezien waarbij het misbruik 
plaatsvond tussen hun 13 en 17 jaar. Hun 
beschrijving van geweld herken ik snel: het 
was een geheim, de vrouw controleerde 
alles, maar tja, ze hadden een erectie en 

onbewust verlangen ernaar’, zegt Leo. ‘Als ze 
gedronken had, leefde ze haar vulgariteit 
uit. Dikwijls deelde ze heel ongepast haar 
bedgeheimen, stalde ze haar seksuele fanta-
sieën uit en sprak ze in erg grafische en vul-
gaire termen. Steeds vaker moest ik haar ex-
pliciete seksuele toenaderingen afweren.’

Misschien gebeurt seksueel grensover-
schrijdend gedrag door moeders tegenover 
zonen niet op dezelfde manier als door va-
ders tegenover dochters, zegt hij. ‘Het moe-
derlijke overschrijdende gedrag speelt veel 
slinkser in op de emotionele betrokkenheid 
van de zonen. Het is niet alleen, zoals vaak 
bij mannen, direct seksueel op de genitaliën 
gericht. De grensoverschrijding bestond er 

voor mij in dat we jarenlang een moeder 
hadden die emotioneel helemaal desinte-
greerde. Ze zocht haar steun en toeverlaat in 
steeds grotere mate bij haar zoon, die een 
soort vervangman werd voor de vader, die 
vaak op reis was. Ik kom uit een gezin waar 
de persoon van wie je de meeste liefde en 
zorg nodig hebt, ook de gevaarlijkste in huis 
was.’

Dat ook moeders dader kunnen zijn, lijkt
zeldzaam. In recente bevragingen in 2010 
(Vlaanderen) en 2011 (Nederland) komt de 
optie niet eens voor op de keuzelijst van 
mogelijke daders. Maarten Ghysels: ‘Het 
illustreert dat dit het grootste taboe is én dat 
er kennis ontbreekt. Ik heb veel expertise 
opgebouwd rond vroegkinderlijk seksueel 
misbruik, vandaar dat ik het ook meer zie. 

‘Mijn moeder 
leed enorm, ze 
is indertijd zelf 
seksueel misbruikt 
en had niet de 
kracht om haar pijn 
alleen te helen. 
Ze heeft die op 
haar kinderen 
gericht’
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kwamen klaar. Dat kunnen zij niet concep-
tualiseren als “seksueel misbruik”. Iemand 
zei: “Het is alsof ik moet vertellen dat ik 
ontvoerd ben door aliens: wie gaat me gelo-
ven?” Dus dragen ze de last, en zwijgen ze.’

Het effect? ‘Zo’n vroege initiatie in sek-
sualiteit is onaangenaam en traumatiserend’, 
zegt Witpas. ‘Die mannen belanden in een 
vertrouwenscrisis en ontwikkelen sociale 
angst en een aversie tegen seks.’ ‘Het gevoel 
van schaamte is heel groot’, zegt Veerle 
Claerebout, die voor Slachtofferhulp al 
meerdere mannen begeleidde. ‘“Wat vind je 
nu van mij als man”, vragen ze dan. Ze den-
ken dat ze gefaald hebben. Hun grote schrik 
is dat ze niet geloofd zullen worden, terwijl 
ze net als vrouwelijke slachtoffers op zoek 
zijn naar erkenning.’

CIRKEL VAN HERHALING
Soms groeit een cirkel, waarbij het ver-

schil tussen dader en slachtoffer vervaagt. 
Onderzoek laat zien dat slachtoffers soms 
zelf dader worden. In de échte wereld, te-
genover mensen over wie ze macht kunnen 
uitoefenen. Of in hun fantasie, bijvoorbeeld 
in hun pornogebruik, zegt Ghysels, ‘waar ze 
trauma’s opnieuw zoeken te beleven en 
soms vrouwen willen aandoen wat hen zelf 
is aangedaan’. Witpas: ‘Mannen zitten er 
zelfs mee in dat ze, wanneer ze zich als 
slachtoffer melden, vooral als dader gezien 
zullen worden. Daar heeft #MeToo geen 
goed aan gedaan.’

Een vrouw of man wiens seksuele trau-
ma niet geheeld is, blijft ook kwetsbaarder 
voor herhaling, zo blijkt – als slachtoffer of 
als dader. Ghysels: ‘Vaak zie ik mannen die 
in hun intieme relatie heel volgzaam zijn, 
terwijl ze in hun pornoverbruik heel over-
heersend zijn. In de echte relatie nemen ze 
dus de rol van slachtoffer op, in hun porno-
verbruik die van dader. Zo zoeken ze op een 
vervormde manier naar herstel van hun sek-
suele integriteit.’

Om een probleem op te lossen, moeten
we het eerst onderkennen, en dat gaat traag. 
‘Niet verwonderlijk’, zegt Helen Blow. ‘De 
focus lag de voorbije veertig jaar terecht op 
de onderdrukking van vrouwen. Dat leidde 
tot een allesomvattende feministische theo-

rie, een onaantastbare framing, waar nu be-
langrijke jobs en machtsposities aan verbon-
den zijn. Een klein voorbeeld: de ngo Plan 
International België onderzocht afgelopen 
zomer geweld op festivals, maar nam in zijn 
campagne niet mee dat 12 procent van dat 
geweld tegen jongens/mannen gericht is 
(tegenover 16,5% meisjes/vrouwen). Veel 
onderzoekers nemen de problemen van 
mannen niet mee, zelfs niet bij Europees 
onderzoek.’

Ook Alexander Witpas vindt het logisch
‘dat in boeken, tv-series en de media vaker 
vrouwen worden aangespoord dit op hun 
agenda te zetten’. Maar, zegt hij, you can’t 
be what you can’t see. ‘Dat leidt ertoe dat 
mannen het probleem vermijden, zeker 
wanneer hen zo’n karikaturaal imago aange-
meten wordt. Een voorbeeld: je ziet en 
hoort vrij vaak dat vrouwelijke seksualiteit 
“moeilijk” is, omdat vrouwen allerlei ge-
voelens hebben en de context goed moet 
zijn. Mannen daarentegen hebben het “ge-
makkelijk”: is er een erectie, dan heeft hij 
zin. Het lijkt alsof mannen geen innerlijke 
wereld hebben.’

Door dat alles is de misbruikte man niet
al te zichtbaar. Twee recente campagnes, 
van de vzw Zijn (#OokMannenMakenHet-
Mee) en van het Vlaams ministerie van Ge-
lijke Kansen, deden onlangs aan sensibilise-
ring over mannelijke slachtoffers van part-
nergeweld, maar dat volstaat niet om het ta-
boe weg te krijgen. Therapeuten focussen 
op alternatieve methodes als lichaamsthera-
pie of emotionele traumatherapie, maar 
mannen vinden moeilijk de weg. Bij de cen-
tra voor algemeen welzijnswerk (CAW) 
in Vlaanderen en Brussel kunnen 
mannen voor hulp en begeleiding te-
recht, en is er ook mannenopvang. 
In Vlaanderen is één 
mannenvluchthuis (in Meche-
len), waar beveiligde opvang 
mogelijk is.

De wetgeving in België 
loopt intussen,als in veel 
landen, achter. Mannen 
kunnen ‘aangerand’ (in-
breuk op de seksuele 
integriteit) en ‘ver-

kracht’ (ongewilde penetratie in alle vor-
men) worden, maar wat als een man ge-
dwongen wordt te penetreren? ‘Onze ridi-
cule wet bevestigt nu vooral dat het bijna 
niet kan dat een man wordt verkracht’, zegt 
Erika Frans van Sensoa. In 2011 werd een 
vrouw vrijgesproken, omdat de door haar 
misbruikte, verstandelijk beperkte man de-
gene was die, technisch gezien, gepene-
treerd had.

Afwachten of de nieuwe strafwet meer
duidelijkheid zal scheppen.

VERKRAMPT LICHAAM
‘Hoe kijken we naar de wereld?’, zegt 

Kathleen Tobback, medewerkster van CAW 
Mechelen Boom Lier. ‘Hulpverleners wor-
stelen ook met dit taboe, we moeten in on-
ze preventieve zorg anders leren te denken. 
Er is niet voldoende aandacht voor de pro-

MISBRUIK DOOR VROUWEN
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blemen van misbruikte en gewelddadig be-
jegende mannen. Ook zij hebben veel vra-
gen en zoeken veiligheid. Ook zij voelen 
zich slachtoffer. Eerst is erkenning van het 
probleem nodig, dan moeten we extra mid-
delen inzetten.’

Maar mannen zullen zelf ook anders 
moeten gaan denken, en geweld leren her-
kennen en plaatsen. ‘Geen enkele van de ze-
ker honderd mannen die door een vrouw 
seksueel misbruikt is, kwam hier met die 
gedachte’, zegt Maarten Ghysels. ‘Wel voel-
den ze zich seksueel onzeker, hadden ze het 
gevoel tekort te schieten in hun relatie en op
het werk. Dan blijkt dat daar een trauma on-
der zit. Ik lees het af van hun verkrampte li-
chaam. Vaak worden ze gestuurd door hun 
partner. Maar ze moeten leren hun kwetsu-
ren zelf te erkennen en onder ogen te zien.’

Dat is wat Leo heeft gedaan. ‘Je moet je

vooral niet laten leiden door wat de maat-
schappij zegt over schuld en boete. Mij heeft 
het niets opgeleverd om zo te denken. In 
mijn eerste intieme relatie kwamen alle pijn 
en intense emoties naar boven, maar ik wil-
de niet geleid worden door innerlijke de-
monen. Ik wilde mijn eigen verantwoorde-
lijkheid nemen, en wist intuïtief dat ik dat 
nooit alleen zou kunnen. Vrienden om hulp 
vragen was een grote en spannende stap: ze 
hebben me de weg naar vakbekwame thera-
peuten getoond, bij wie ik in een liefdevolle 
omgeving doorheen mijn pijn heb mogen 
werken.’

‘Mijn moeder had volwassenen rond 
zich moeten hebben die haar steunden en 
de weg naar heling toonden. Ik spreek haar 
acties allesbehalve goed. Maar het is te mak-
kelijk om mensen met een borderline pro-
blematiek op de stapel van “onhandelbare” 
patiënten te gooien. De waarheid is dat alle 
pijn en vernietiging die ze in hun omgeving 
zaaien, nog dubbel zo pijnlijk vanbinnen in 
hen laait. Mijn moeder leed enorm, ze is in-
dertijd zelf seksueel misbruikt geweest, en 
ergens had ze niet de kracht om die pijn al-
leen te helen. Ze heeft die op haar kinderen 
gericht.’

Leo is blij dat hij niet is blijven steken in
verwijten aan zijn moeder. ‘Ik kan nu vanuit 
mijn liefde en kracht leven en ik hoop dat 
alle mannen en vrouwen die ooit slachtoffer 
zijn geweest van seksueel misbruik, leren 
hoe ze elkaar opnieuw intiem kunnen ver-
trouwen. Het verkleint de kans dat de cirkel 
van geweld en misbruik wordt voortgezet.’

Frank en Leo zijn schuilnamen.

‘Je hoort vrij vaak dat 
vrouwelijke seksualiteit
“moeilijk” is, omdat 
de context goed moet 
zijn. Mannen zouden 
het “gemakkelijk” 
hebben: is er een 
erectie, dan heeft hij 
zin. Alsof mannen 
geen innerlijke 
wereld hebben’


