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“… Als ik aan het kerstverhaal denk, aan die herders en de drie 
koningen, valt het me altijd weer op hoe alledaags het begin en het 

einde van een wonder zijn. … Bijna drie jaar heeft mijn bergtocht 
geduurd, eindelijk had ik de top bereikt. En weet je wie ik daar 
aantrof. Alle andere mensen. Ze liepen daar vrolijk babbelend te 
wandelen en te genieten van het uitzicht. Ik was geen beroemd 
alpinist, ik was wee een doodgewone jongen, met een achterstand 
van drie jaar op zijn leeftijdsgenoten…” 

(Hannah Green) 
 

 
“In zijn beelden en gelijkenissen gaf Jezus ons altijd weer te 
verstaan, dat wij ons leven naar menselijke maat moesten 
beschouwen. Juist in de nietigheid van ons aardse bestaan, zo 
geloofde Jezus, leeft een stuk van Gods eeuwigheid; ieder van ons 
afzonderlijk heeft het recht en de mogelijkheid, aan zichzelf in Gods 
ogen een oneindige waarde toe te kennen en van zichzelf met 
genoeg vertrouwen te denken, dat hij als mens de genade, de 
bijstand, de belofte van God verdient, en dat hij zich niet eerst tot god 
hoeft te maken, om menswaardig te leven; zijn onvervreemdbare 
grootheid en waarde bestaat er veeleer juist in, dat God hem als 
mens heeft geschapen. Het kernpunt van Jezus’ boodschap lag in de 
leer van dit vertrouwen: wij hoeven van onszelf niet iets ander te 
maken dan wij zijn, als wij maar in vrede als mensen, als Gods 
schepselen, kunnen leven.” 

(Eugen Drewermann) 
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Woord vooraf 

 
Ruim vier jaar geleden begon ik aan een bijzonder tocht die nu 
resulteert in een boek. Ik wilde vanuit persoonlijke 
betrokkenheid schrijven over de gevolgen van incest voor 
mannelijke slachtoffers. 
Om persoonlijk betrokken te blijven hoefde ik geen moeite te 
doen. Ik kan niet anders dan vanuit een direct geraaktheid 
schrijven over dit zo zwaar beladen onderwerp. 
De uitdaging lag voor mij veel meer in een schrijfstijl die ook 
de lezer persoonlijk betrokken kan maken. 
Ik wilde voorkomen dat de ‘ik’ in dit boek ook na het 
voorwoord alleen betrokken zou kunnen worden op mij als 
auteur. Ik zocht naar wegen waarlangs het mogelijk is dat er 
lezers zijn die zichzelf gaan herkennen in de aan het papier 
toevertrouwde verhalen. 
Ik ben mij ervan bewust geworden dat deze dubbele uitdaging, 
én persoonlijke betrokkenheid én een toegankelijkheid voor 
een breed publiek, niet de makkelijkste weg is geweest.  
Ik heb beide uitdagingen tot in het laatst toe nagestreefd, en 
besef dat hierdoor enkele passages op spanning zijn 
gekomen. 
Ik vermoed dat er passages zijn die vragen kunnen oproepen 
over mijn persoonlijke ervaringen ten aanzien van het 
onderwerp. Als ik déze vragen had willen beantwoorden in dit 
boek, was het een ánder boek geworden. Maar deze 
vraagstelling beantwoordt niet aan mijn doel met dit boek. En 
dus blijft ze achterwege. Ik wil het boek voor zich laten 
spreken. Wel wil ik op deze plaats kwijt dat het schrijfproces 
mij heeft veranderd. Ik ben anders gaan kijken en luisteren 
naar mensen om mij heen én naar mijzelf. Ik heb religieuze 
teksten uit de bijbel met nieuwe ogen leren lezen. Eén ding is 
in deze afgelopen vier jaar tot mijn verrassing constant 
gebleven. De titel is vier jaar lang met mij meegegaan als een 
schaduw, aangereikt als een terloopse suggestie, die achteraf 
doeltreffend is geweest. Hij valt thans op zijn plaats. 
 



De titel verwoordt een dubbelheid. 
Onverwerkte pijn uit het verleden kan als een onbedoeld, een 
duister baken fungeren in het dagelijks leven. Een dergelijk 
baken geeft richting door zijn duisterheid – soms op 
dwaalwegen. 
Soms kan ook een mens op zoek zijn naar een nieuw baken, 
een niet oriëntatiepunt, dat onderweg nog duister is. Een 
baken dat verkend kan worden zonder ooit volledig gekend te 
zijn, maar toch koersbepalend is. 
Ik hoor deze dubbelheid  terug in woorden van Karin Bloemen 
in een interview: “Iedereen mag op zoek naar geluk, op haar 
of zijn manier. Ontkennen van pijn maakt je ziek en staat het 
vinden van geluk in de weg. Je bent het verplicht aan jezelf, 
maar ook aan je omgeving – want we zijn allemaal 
verantwoordelijk voor elkaar – om open te zijn.” (Van 
Lichtenburg, 131) 
 
Een schrijfproces is volgens mij nooit geheel afgerond. De 
publicatie heeft voor mij enerzijds iets van een onverwachte 
geboorte. Toch is het ook goed om dit verhaal nu toe te 
vertrouwen aan anderen – om het in alle kwetsbaarheid los te 
laten. 
Nu het boek er ligt gaat het niet langer om de schrijver en zijn 
proces. De lezer is aan zet. Het boek ie een open ruimte die 
pas betekenis krijgt als de lezer betekenis schénkt. Het is aan 
u. 
 
Toch kan ik het  niet laten om eerst een korte leeswijzer mee 
te geven. En voordat de ‘ik-figuur’ wordt toevertrouwd aan de 
lezer wil ik daarna nog enkele woorden van dank laten klinken. 
  



Leeswijzer 
Dit boek gaat over mannen die slachtoffer zijn van seksueel 
misbruik in het gezin. De term incest is in dit boek te definiëren 
als “de situatie waarin een kind door iemand met relatieve 
macht of relationeel overwicht tot het uitvoeren en/of 
ondergaan van seksuele activiteit in woorden, gebaren of 
handelingen wordt gebracht, of de dreiging daartoe, terwijl het 
kind dit niet wenst, dan wel niet is staat is over deze situatie te 
beslissen en controle uit te oefenen”. (Ganzevoort 2001,12) 
 
Het boek is tijdens het schrijven tot stand gekomen als een 
drieluik; de verschillende luiken hebben in de uiteindelijke lay-
out een meer geïntegreerde vorm gekregen, maar zijn nog 
steeds als zodanig herkenbaar. 
In zeven hoofdstukken, die zijn aangeduid als zeven dagen, 
wordt in een doorlopend verhaal beschreven wat de gevolgen 
zijn van seksueel misbruik voor met name mannelijke 
slachtoffers. Deze weergave is relatief kort gehouden, omdat 
dit boek niet de discussie zoekt met andere literatuur. In dit 
doorlopende verhaal zijn – in een kader geplaatst – 
fragmentarische en emotioneel geladen teksten opgenomen 
waarin wordt verwoord wat er in een slachtoffer kan omgaan. 
Deze fragmenten proberen te benoemen wat op emotioneel 
vlak de gevolgen van seksueel misbruik kunnen zijn. 
Ieder hoofdstuk besluit met een passage “Aan de avond 
van…”. Hierin wordt gezocht naar bijbelse personen en 
verhalen die een identificatiemogelijkheid kunnen bieden aan  
mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Op deze wijze 
wordt een aanzet gegeven om zingevingsvragen op te 
pakken. 
Literatuurverwijzingen zijn in de tekst tussen haakjes 
geplaatst. Ze bevatten achtereenvolgens de auteursnaam die 
is opgenomen in de literatuurlijst op pagina 79, eventueel het 
jaar van uitgave en de pagina waarnaar wordt verwezen. 
Tenzij anders aangegeven wordt in dit boek voor bijbelcitaten 
verwezen naar de tekst van de bijbel in de NBG-vertaling uit 
1951. Verwijzingen naar gezangen betreffen het Liedboek 
voor de kerken, uitgegeven door de Interkerkelijke stichting, 
voor het Kerklied in 1973. 



Dank 
Het boek, zoals het nu voor u ligt, is kritisch doorgenomen 
door Dullyna van den Herik van uitgeverij Narratio. Voor haar 
zorgvuldige omgang met het manuscript en waardevolle 
suggesties wil ik haar danken. 
Dit boek is niet in de studeerkamer ontstaan, maar midden in 
het leven. De verschillende versies van de teksten zijn steeds 
meegelezen door een kleine groep vrienden, zonder wie in  
mijn beleving dit project niet tot afronding zou zijn gekomen. 
Zij schonken mij hun vertrouwen en hielden mij regelmatig 
eens spiegel voor. Enkelen wil ik hier met name noemen. 
Mijn vrouw Heleen wil ik als eerste bedanken. Zij heeft het 
schrijven vanaf de eerste woorden gevolgd en mij 
onvoorwaardelijk gesteund, ook met haar kritische vragen. 
Voor hun persoonlijke betrokkenheid dank ik onze vrienden 
Bart en Gijsje Drost en Maarten Tulp en Frieda Krouwel, voor 
het meelezen en omdat zij, mij in de ogen ziend, hun 
vertrouwen bleven uitspreken, als ik aarzelde. 
Dr. Maarten van Rossum is mij met zijn aanmoediging en 
kritische reflectie op psychologisch vlak tot op vandaag een 
steun in de rug, waarvoor ik hem bijzonder dankbaar ben. Hij 
reikte al in een vroeg stadium de titel van het boek aan. 
Drs. Cees Waardenburg steunde mij in mijn persoonlijke 
proces, en reikte hier en daar beelden aan die mede dit boek 
gestalte hebben gegeven. Aan onze gesprekken denk ik met 
dankbaarheid terug. Bovendien zette hij mij op het spoor om 
een begeleider te zoeken in de persoon van dr. Ruard 
Ganzevoort. 
Ruard ten slotte dank ik voor zijn spontane  toezegging om het 
project vanaf het begin met een kritische distantie te volgen. 
Hij heeft vele vragen meegegeven die het boek in kwaliteit 
hebben doen groeien. Zijn inzicht in de psychologische 
dynamiek heeft ook mijzelf gescherpt bij het schrijven. In ‘Aan 
de avond van…’ zijn vele van zijn waardevolle inzichten 
verwerkt. Zijn inleiding is een weergave van ons gezamenlijke 
traject. 
 

Beusichem, najaar 2014 
 



Ten geleide 
 

Teveel mensen zijn beschadigd door incest en dragen daar 
een leven lang de gevolgen van. Veen van hen ontdekken 
nieuwe wegen waardoor ze hun leven anders kunnen leiden. 
Een enkeling is in staat om woorden te vonden die hier uiting 
aan geven. Nico de Lange is zo’n enkeling. Stap voor stap 
neemt hij de lezer mee langs onbegaanbare en tegelijk 
onvermijdbare wegen. Van het slachtoffer zijn, het man zijn, 
het familieverband, het zwijgen.  
Incest is complex. Het raakt aan alle fundamentele waarden 
die het kind aan het ontwikkelen is en keert die in hun 
tegendeel om. Wat bevrijdend zou moeten werken wordt 
beknellend. Gehoorzaamheid, geborgenheid, vergeving, 
trouw… Genezende woorden voor een opgroeiend kind in een 
gezonde situatie. Dodelijke woorden voor een kind dat 
gemangeld en gemanipuleerd wordt. Niet alleen het 
slachtoffer moet bevrijd worden, ook de woorden moet  
worden gered uit de greep van hun kwaadaardige 
betekenisverbanden.  
Dit boek gaat de strijd met de woorden aan. De schrijver botst 
erop, vecht er tegen, legt ze opzij of maakt ze zich weer eigen. 
Hij hervindt woorden door drie talen naast elkaar te leggen in 
een drieluik. Drie verschillende soorten woorden om uiting te 
geven aan de pijn en het verlangen, aan de woede en de 
hoop. Hij houdt ze naast elkaar en vermijdt een makkelijk 
antwoord op de scherpe pijn. De rauwe woorden voor 
fragmenten uit de levensloop, helder omschrijvingen van de 
achtergronden en processen, en voorzichtig tastende 
aanduidingen van een geloof dat ruimte schept. Een drieluik 
van woorden die alleen in hun onderlinge spanning eerlijk en 
heilzaam blijken. Geen autobiografie, geen meditatie en geen 
wetenschappelijke analyse. Het is juist de combinatie en het 
contrast van deze drie dat mensen een weg kan wijzen. 
 
 
 
 
 



Aan het begin staat een woord 
In het woord is leven 
Het woord werpt zijn licht 
Onbegrepen door het duister (Johannes 1) 
 
Ik wens de lezer toe dat dit boek mag helpen om woorden van 
licht en leven te zoeken. 
 

Ruard Ganzevoort 
  



 



Dag één 
 

Incestoverlevende… 
 

Het leven gaat, zoals het gaat. Het leven lijkt op een 
schip op de levenszee. Het is dan ook een tamelijk 
overdonderende ervaring als midden op die levenszee 
het schip op de klippen loopt. Op een plek, waar 
klippen niet worden verwacht omdat keurig op de 
bakens is gekoerst, en klippen op die plek niet zouden 
thuishoren. En toch gebeurt het. Omdat er diep, 
verborgen, onzichtbaar voor het oog, iets opdoet dat 
eigenlijk onbekend was tot op dat uur. 
 

Als een mens een schokkende gebeurtenis meemaakt, 
worden vaak allerlei gevoelens tijdelijk verdrongen. Op het 
moment zelf wordt meestal accuraat gehandeld. Later komt 
dan ‘de reactie’. De verdrongen gevoelens krijgen hun plaats 
ná het kritieke moment. Soms echter blijven de herinneringen 
en gevoelens jarenlang 
verborgen. Als ze zich 
dan tenslotte  toch 
aandienen kost het soms 
moeite om ze te 
verbinden met de 
gebeurtenis waar ze mee 
samenhangen. De 
ervaring van het 
openbreken van 
verdrongen 
herinneringen is meestal 
overweldigend. 
Verdringing heeft altijd 
zijn redenen. Het is geen 
bewuste keuze, maar 
een vorm van overleven. 
Herinneringen, beelden 
die een normaal leven 
zeer moeilijk of zelfs  
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onmogelijk zouden maken, als ze bewust zouden blijven, 
worden weggeborgen. Tijdelijk in de koeling geplaatst. 

Geparkeerd. En het 
‘gewone’ leven kan 
daardoor zo op het 
oog verder gaan. De 
beelden die te 
gruwelijk zijn om te 
worden verdragen 
hebben echter wel 
een aanslag 
gepleegd op het 
emotionele leven. 
Samen met de 
herleefde beelden 
komen ook de 

bijbehorende 
emoties weer naar 
boven. Soms met 
dubbele kracht, 
samengebald. Ze 
laten zich echter niet 
meer onderdrukken. 
Ze komen als een 
stortvloed over 
degene heen die ze 
soms al jaren stil 
met zich meedroeg. 
De aanleiding kan 
divers zijn. Een 
gebeurtenis in het 
alledaagse leven. Of 
juist een ingrijpende 
gebeurtenis die een 
beroep doet op de 
emotionele kracht  



van een mens. Het kan een mondelinge uitspraak zijn, of een 
op schrift gestelde tekst. Elke zintuiglijke waarneming kan een 
gevoelige snaar raken, die zó diep was weggeborgen dat ze 
niet meer bewust werd gehoord en gevoeld. 
Plotseling laten de herinneringen zich weer zien, met alle 
kracht de jarenlang is onderdrukt.  
De herinneringen worden – omdat ze verdrongen zijn – niet 
met opzet gezocht. Ze doen zich voor. Ze dringen zich op. Ze 
zijn altijd onverwacht. 
Om verschillende redenen kan het moeilijk zijn om herlevende 
oude beelden te accepteren. Het kan moeilijk zijn om 
verdringen herinneringen, met alle pijn en verdriet die erbij 
horen, een passende plek te geven in het leven van alledag. 
De redenen liggen deels voor de hand. De beelden zijn op 
zich reeds té pijnlijk – er is een sterke neiging ze opnieuw te 
verdringen. Verdrongen emoties zijn bovendien heftiger dan 
emoties die direct worden geuit. Ze hebben een ‘opgekropte’ 
kracht. 
Een meer verborgen reden ligt in de spiegelfunctie van de 
herlevende beelden en emoties. Ze zeggen immers iets over 
het alledaagse emotionele leven dat tot dat toe ‘normaal’ leek. 
Die alledaags normale leefwereld gaat volledig op zijn kop. En 
daar schrikt vrijwel iedereen voor terug. 
Door dit alles kan het zijn dat verdrongen herinneringen die 
gaan herleven niet makkelijk zijn te accepteren en te 
integreren in het dagelijks leven. 
Als midden op een levenszee het levensschip stukslaat op de 
klippen van verdrongen beelden van seksueel misbruik is de 
verwarring – zo mogelijk – nóg groter. 
 
Op de herinneringen aan seksueel misbruik rust een taboe dat 
al zo oud is als de mensheid. De laatste jaren is veel 
bespreekbaar gemaakt in onze samenleving. Er is echter nog 
altijd veel innerlijke én expliciet gemaakte weerstand tegen 
verhalen over incest. Incest heeft alles van doen met 
veiligheid en de laatste grens van een mens. Herinneringen 
aan incest zetten het hele leven, het zelfverstaan en de 
onderlinge relaties op zijn kop. 



Verschillende schrijvers (Borst, 39; Herman, 33) wijzen erop 
dat S. Freud on Over de etiologie van de hysterie vele 
verhalen beschreef over molestatie van kinderen. In een later 
stadium heeft hij deze verhalen – na een tekenend stilzwijgen 
– gepsychologiseerd en ontwikkelde hij zijn fantasietheorie. 
Ook hij lijkt te zijn bezweken voor het taboe op incest. 
 
Er is angst – diepe angst rondom incest. 
Angst voor de beelden en de gruwelen zelf. De overweldiging 
van de beelden roept een vluchtneiging op. Ontkenning. 
Bagatellisering. 
Maar er is ook de angst voor 
de vraag of het eigen gekte is 
die beelden van seksueel 
misbruik oproept. “Heb ik het 
mezelf ingebeeld?" 
Juist een slachtoffer van 
incest heeft de neiging om 
zichzelf te zien als oorzaak 
van problemen. Deze 
dynamiek steekt zeker in alle 
heftigheid de kop op als de 
verdrongen herinneringen 
zich niet langer laten 
onderdrukken. Zwijgen is het 
ooit ingeprente devies. Aan 
zichzelf overgelaten komt 
een slachtoffer van seksueel 
misbruik hier vrijwel niet 
doorheen. Er zijn mensen om 
het slachtoffer heen nodig. Mensen die het verhaal van de 
herinneringen radicaal erkennen en respectvol met het 
slachtoffer omgaan. Mensen die weet hebben van de innerlijke 
weerstanden van zichzelf én van het slachtoffer.  
  
 
 


