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De macht en onmacht van de media - seksueel misbruik en 

grensoverschrijdend gedrag / Reina Wiskerke 

Deze paper geeft in grote lijnen de inhoud van de workshop weer die gegeven is op de 

Toerustingsdag van het Meldpunt Misbruik, 5 november 2022 

1. De media zijn cruciaal gebleken in het serieus nemen van klachten over 

seksueel misbruik. 

Het is heilzaam dat media aandacht besteden aan seksueel wangedrag. Aanklachten van 

seksueel misbruik moeten geregeld eerst de media halen, vaak na fikse tegenwerking, 

voordat ze serieus worden genomen. De ophef helpt vervolgens andere slachtoffers naar 

voren te komen. Nieuws over seksueel misbruik zet aan tot bezinning: hoe zit dat eigenlijk in 

onze organisatie, of onze kerk, of op onze school; wat moeten wij doen om 

grensoverschrijdend gedrag en misbruik te voorkomen, en als het zich voordoet, om goed 

om te gaan met klachten? Mede dankzij de media is er veel ten goede veranderd in de 

bejegening van slachtoffers.  

Zo is het gegaan in verschillende sectoren van de samenleving: scholen, kerken, de 

cultuursector, de sportwereld, de modewereld …  Er ontstaat telkens een golf van (misschien 

overdreven?) aandacht, met organisatorische maatregelen tot gevolg. Maar de aandacht zal 

ook weer verslappen. Mede daardoor zal de verleiding om aanklachten in de doofpot te 

stoppen, ook telkens weer een kans krijgen.  

2. De media zijn zelf onderdeel van machtsstructuren, ze hebben zelf macht 
en worden gebruikt om macht uit te oefenen.  

 
Media en journalisten zijn niet ongevoelig voor machten en krachten die openbaarmaking 
van onrecht tegenwerken. Wellicht zal dit in de verzuilde samenleving, met media die de 
eigen zuil dienden, beter traceerbaar zijn geweest.  
 
In een ontzuilde werkelijkheid heb je weer andere krachten die op media en journalisten 
inwerken. Er zijn altijd heersende manieren van denken, blinde vlekken, ideologische 
belangen, populaire mensen versus minder populaire en gerespecteerde figuren versus 
minder gerespecteerde. Ook kranten en journalisten kunnen bepaalde mensen hoger en 
betrouwbaarder achten dan anderen, en daar naar handelen.  
Media kunnen door tipgevers misbruikt worden, bijvoorbeeld om iemand in een kwaad 
daglicht te stellen, op een gewenst moment. Media en vooral ook sociale media kunnen 
bijdragen aan een voorbarige veroordeling van iemand als ‘dader’. Mensen worden dan al 
afgebrand voordat er een goed onderzoek is gedaan naar de feiten, en voordat een rechter 
uitspraak over de zaak heeft kunnen doen. 
 
En media hebben door hun nieuwsselectie, perspectief, woordkeus enzovoort weer invloed 
op het denken over seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben mede 
invloed op nieuwe waarden en normen op dit gebied.  
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3. De media vormen een platform waarop we elkaar publiekelijk leren hoe 
je correct moet omgaan met en spreken over seksueel misbruik en 
grensoverschrijdend gedrag.  
 

Nieuws over seksueel misbruik krijgt in de media vaak een vervolg. Deskundigen komen aan 
het woord om toe te lichten hoe misbruik plaats kan vinden, hoe daders dat aanpakken en 
wat het met slachtoffers doet. Mede daardoor is een nieuwe, professionelere blik op 
seksueel wangedrag doorgedrongen in bredere lagen van de samenleving. Wie deze nieuwe 
blik kent, weet dat je niet meer van het slachtoffer moet zeggen:  

 
- ‘Hij of zij had toch kunnen weglopen?’  
- ‘Ze zal er wel aanleiding voor gegeven hebben. Ze draagt ook altijd van die korte 

rokjes.’ 
- ‘Ze wil gewoon graag aandacht.’ 
- ‘Wat naar voor de dader en zijn familie.’ 
- ‘Praat er maar niet meer over, dan kom je er wel overheen.’ 
- ‘Je moet de dader vergeven en er een streep onder zetten.’ 
-           ‘We moeten er koste wat kost voor zorgen dat dit niet naar buiten komt.’ 
-           ‘Omwille van de eer van Gods naam zwijgen we er als kerk over.’ 
 
De nieuwe blik op seksueel misbruik is noodzakelijk en heilzaam. Deze blik legt alle 
verantwoordelijkheid bij degene die vanuit een overwichtssituatie een ander seksueel 
misbruikt heeft.  
Die blik leert dat seksueel misbruik veelal machtsmisbruik is en dat macht en daardoor 
afhankelijkheid op vele manieren tot stand komt. Geen excuses dus: een pastor, jeugdleider 
of musicus van The Voice is verantwoordelijk voor het bewaken van grenzen.  
 
Het is interessant om na te denken over de gevolgen. Ontstaan er nieuwe taboes en 
eenzijdigheden? Ook daarover helpen media nadenken, als het goed is. 
 
Enkele voorbeelden: 
 

➢ De #MeToo-beweging keert zich tegen ‘de doofpot’. En dat is terecht. Een aanklacht 
moet ernstig genomen worden. Openheid werkt zuiverend en voorkomt herhaling. 
Niet zelden heb je daarvoor helaas het breekijzer van de media nodig. Maar het leidt 
wellicht tot misverstand: dat er maar twee smaken zijn, ‘de doofpot’ of ‘alles op 
straat gooien’.  Als een zaak intern goed afgehandeld wordt, is er van een doofpot 
geen sprake, ook al is die zaak niet in de krant gekomen. 

➢ Grensoverschrijdend gedrag is een veelomvattend begrip geworden. Van 
verkrachting tot een als fout ervaren opmerking. Tegelijk veronderstelt 
grensoverschrijdend gedrag een duidelijke goed-fout-verdeling, met harde oordelen 
en zware straffen, terwijl er grijze zones zijn. Hoe weidser het begrip 
‘grensoverschrijdend gedrag’ wordt, hoe groter de grijze zones wellicht worden.  

➢ De nadruk op veiligheid idem dito. Iemand moet zich veilig voelen in een organisatie 
of kerk, vinden we allemaal. Maar wat is ‘je veilig voelen’ precies? Iemand kan zich 
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van terechte kritiek of – in kerkelijke termen – van een terechte vermaning onveilig 
voelen; had die kritiek of vermaning dan niet geuit mogen worden? 

➢ Een pastor is verantwoordelijkheid voor het bewaken van grenzen in het contact met 
leden van de kerk, hoe die zich ook kleden of gedragen. Maar mag je dan nooit meer 
iets zeggen van iemand die zich uitdagend kleedt of gedraagt tegenover bijvoorbeeld 
een pastor?  

➢ De seksuele moraal is veranderd: oude conventies, wat niet hoorde, wat volgens de 
burgerlijke moraal vroeger niet klopte, is voor een groot deel afgedaan. De nieuwe 
seksuele moraal is nu vooral een kwestie van: vrijwillige deelname van alle partijen, 
zonder machtsongelijkheid (als dat al mogelijk is natuurlijk). Kortom: seksueel 
misbruik en grensoverschrijdend gedrag zijn een belangrijke – en misschien wel de 
belangrijkste - rode lijn geworden in de seksuele moraal van onze tijd. Deze tendens 
laat zich ook wel zien in christelijke beschouwingen of seksuele moraal. 

  
 
 

4 Of media nieuws willen maken van een geval van seksueel misbruik, 
hangt van verschillende factoren af.  

 
➢ Journalisten besteden niet automatisch aandacht aan een geval van seksueel 

misbruik.  
➢ Interesse van de journalistiek is vooral gewekt als aanklachten van 

grensoverschrijdend gedrag geen gehoor vinden in een organisatie, als vermeende 
daders niet ter verantwoording worden geroepen, of niet gestraft worden. Daar zal 
de journalistiek de vinger bij leggen. Het is dus ook vanuit dat oogpunt belangrijk dat 
kerken protocollen hebben, meldpunten en vertrouwenspersonen. 

➢ Als er net een groot schandaal op dit gebied is gepasseerd, zullen soortgelijke 
gevallen vaak de interesse van journalisten wekken. Is er al veel nieuws op dit gebied 
geweest, en blijken kerken, scholen of televisieprogramma’s zelf de doofpot niet 
meer te hanteren, dan ebt de noodzaak van journalistieke aandacht weg.  

➢ Alleen als de vermeende dader een publiek figuur is, maken de media er sowieso 
nieuws van. 

➢ Serieuze journalisten willen een verhaal van seksueel misbruik goed kunnen 
verantwoorden, volgens hun eigen codes (hoor en wederhoor, bescherming van 
privacy enz.). Het is best moeilijk een verhaal rond te krijgen: iemand kan zoveel 
zeggen en wanneer ga je daarover dan publiceren? Wat beogen tipgevers, en in 
hoeverre zin gebruiken of misbruiken zij de journalist om dat te bereiken?  

➢ Met de komst van sociale media en juicekanalen is er een ongecontroleerde 
nieuwsstroom mogelijk: iemand kan door één tweet publiek beschuldigd worden van 
wangedrag en zijn goede naam verliezen (trial by social media).  

➢ Media zijn geen rechter, toch zullen ze conclusies trekken uit bewijsmateriaal. 
Gelukkig maar. Anders waren grote zaken nooit boven tafel gekomen. Maar er zit 
spanning in deze journalistieke rol. Media kunnen te ver gaan in hun conclusies. 

➢ Is een kwestie eenmaal in de media beland, dan kan iedereen in de media en sociale 
media er wat over zeggen, ook over de vermeende dader en degenen die hem 
aanklagen. In de praktijk loopt dit soms behoorlijk uit de hand en is beschaving ver te 
zoeken. 
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➢ Onthulling van seksueel wangedrag in de media garandeert nog geen goede 
afhandeling van de kwestie door organisaties die daar onderzoek naar moeten (laten) 
doen. 

  

4. Kerk en media, wat is belangrijk in het geval van grensoverschrijdend 
gedrag.  

 
- Het allerbelangrijkste: dat de kerk zelf zorgvuldig omgaat met klachten van 
grensoverschrijding. Hoe beter de kerk dat doet, hoe minder reden journalisten hebben om 
er veel ophef over te maken. Dát er misbruik plaatsvindt in kerken, is genoegzaam bekend. 
Een kerk doet de naam van Christus pas echt onrecht aan, als ze niet goed reageert op 
klachten, door bijvoorbeeld de dader een hand boven het hoofd te houden en klagers niet 
serieus te nemen. 
- Als journalisten zich aandienen, houd hen niet krampachtig buiten de deur. Stel bij 
voorbaat iemand aan als persvoorlichter: diegene kan goed communiceren en is overdag 
bereikbaar. Wees voorbereid op vragen. 
-         Wees vriendelijk tegenover journalisten. Sta ze te woord, ook als je alleen schriftelijk 
wilt antwoorden op vragen. Wees vriendelijk tegen een cameraploeg die zich aankondigt 
voor of na een kerkdienst. De journalistiek is elementair voor een gezonde samenleving, ook 
wat seksueel misbruik betreft – vergeet dat niet als je zelf onderwerp van nieuwsgaring 
wordt.  
-          Laat je niet voor het blok zetten door een journalist. Je bent nergens toe verplicht. 
Maar toon, als het even kan, ook geen irritatie als een journalist je voor het blok probeert te 
zetten om je te laten zeggen wat je niet wilt zeggen.  
-          Bedenk goed als kerk wat je over de kwestie kwijt wilt en kunt (denk aan privacy 
betrokkenen). Focus in het gesprek met een journalist niet zozeer op wat je níét kwijt wilt 
(bv details over een concreet geval), maar vooral  wat je wel kwijt wilt en kunt (algemene 
uitspraken): bijvoorbeeld dat de kerk seksueel misbruik ernstig neemt en waarom.    
-         Bij elke beslissing die een kerk neemt, moet bekeken worden wat daarover 
gecommuniceerd kan worden en met wie. Intern moet duidelijk zijn wie daarover gaat. 
-          Zoek je kracht als kerk niet in het relativeren van wat er is gebeurd. Toon tegenover 
media ontzetting over het kwaad van grensoverschrijding in het algemeen en toon meeleven 
met eventuele slachtoffers. Praat ook in de media voorlopig niet over vergeving en 
verzoening maar over recht doen.   
 
  
 
  


