
Pe r s p e c t i e f
„Ik ben een nakomertje,
kwam elf jaar na mijn jong-
ste zus. Toch ben ik heel be-
schermd opgevoed, moest
tot mijn zestiende wachten
voor ik uit mocht en werd
om elf uur al opgehaald.
Thuis kwam veel bezoek en
iedere zondag puilde het
huis uit van mijn zussen met
aanhang. Mijn moeder kon
geweldig koken. Ik luisterde
geboeid naar de gesprek-
ken, over de oliecrisis, over
politiek. Er werd ook veel
flauwekul gemaakt, woord-
spelingen, scherpe humor.
Juist die combinatie vond ik
heerlijk. Thuis was een war-
me en geborgen omgeving,
bij mijn vriendinnen ook. Ik
had toen niet de notie dat
het elders heel anders kon
zijn.”

Af f i n i t e i t
„Als advocaat deed ik veel
letselschadezaken, maar ik
vond het getouwtrek om
geld weinig uitdagend. Bij
het Openbaar Ministerie
hoopte ik meer te kunnen
betekenen voor slachtof-
fers. Ik had destijds kleine
kinderen, zedenzaken le-
ken me te zwaar. Gek ge-
noeg vond ik juist daar vol-
doening in. Het is fijn om op
te komen voor mensen die
zo worden aangetast in hun
persoonlijke integriteit, te
zorgen dat ze zich gehoord
en geloofd voelen. Zodat ze-
ker kinderen de schuld kun-
nen neerleggen bij de vol-
wassen pleger. Ook ge-
weldszaken raken me. Mijn
man knuffelt me als ik
thuiskom, er zijn mannen
die dan hun riem afdoen.”

Dilemma
„De impact van mijn beslis-
singen kan enorm zijn. Op
het slachtoffer, maar ook
op de verdachte. Bij een
serieus vermoeden van sek-
sueel misbruik kan ik moei-
lijk zeggen: we gaan eerst
een half jaar observeren.
Niet ingrijpen kan niet, dat
betekent dat de politie
komt voorrijden. Met het
risico dat je iemands leven
misschien ten onrechte ruï-
neert. Want soms klopt de
informatie niet, bijvoor-
beeld als sprake is van een
valse aangifte. Dan blijkt
achteraf dat iemand onte-
recht als verdachte is aan-
gemerkt, maar de schade is
al berokkend. Buren en
vrienden denken: waar
rook is, is vuur. Dat besef
benauwt me soms.”

L E V E N S L E SS E N

‘Ik had te lang te veel
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We e r s l a g
„Ik kon goed omgaan met
alle ellende, dacht ik, maar
uiteindelijk heeft het zich
toch opgestapeld. Ik deed
drie jaar lang themazittin-
gen huiselijk geweld, twaalf
tot veertien zaken op een
dag. Nadat een vermeende
dader zijn ex-vriendin ver-
wondde en zelfmoord
pleegde, moest ik als porte-
feuillehouder uitleggen hoe
dit had kunnen gebeuren.
Vanaf dat moment voelde
ik de verantwoordelijkheid
drukken. Er gaat achter de
voordeur iets mis, en dan
kijken ze naar mij! De em-
mer was vol, ik had te lang
te veel vreselijks gezien.
Onlangs was ik op een bij-
eenkomst over secundaire
traumatisering, daar her-
kende ik zo veel.”

Co n f ro n t a t i e
„Ik ging onderuit toen mijn
vader kort daarop over-
leed. De ellende van ande-
ren en mijn eigen rauwe
verdriet gingen niet samen.
Ik voelde de druk om door
te gaan, hij was negentig,
dan overlijden mensen nu
eenmaal, maar het verdriet
steeg en steeg. Een vraag
van de huisarts zette de
sluizen open. Toen er een-
maal tijd was om te rouwen
kwam alles eruit. Ik ben
rock bottom gegaan. Heel
akelig en confronterend.
Maar beetje bij beetje ver-
dween het verdriet uit mijn
systeem. Het leerde me dat
het loont om mijn gevoel
toe te laten. Het besef dat ik
z o’n groot verdriet kan ver-
werken, is een troost.”

Openstellen
„Voor een boegbeeld van
het Openbaar Ministerie is
het ongebruikelijk zich per-
soonlijk te uiten of emoties
te laten zien. Het schrijven
heeft me stukje bij beetje
geopend. Ik had behoefte
aan een creatieve uitlaat-
klep, als tegenwicht denk
ik. Eind 2011 schreef ik mijn
eerste blog, een enorme
stap, heel eng, want ieder-
een kon het lezen. Het voelt
alsof ik door het schrijven
en de rouw ben afgepeld,
ontdaan van alle sociaal
wenselijke tralala. De kern
is overgebleven, iemand
die verbinding nodig heeft
en openheid zoekt. Sinds-
dien ontmoet ik andere
mensen en voer andere
gesprekken, zo lijkt het.
Een bonus.”

We n s
„De laatste tijd realiseer ik
me: we doen prachtig
werk, maar helemaal ach-
teraan in de lijn, als het
leed al is geschied. Ik zou
me graag inzetten om ellen-
de te voorkomen, te helpen
voordat mensen elkaar iets
aandoen. Ik heb nog niet
concreet voor ogen hoe,
maar het moet gaan over
bewustwording en het
weerbaar maken van kin-
deren. Veel slachtoffers
hebben geen idee waar de
grens ligt, wat normaal ge-
drag is en wat niet. Mede
daarom kan geweld of mis-
bruik vaak lang doorgaan.
Daar is heel veel te win-
nen.”


