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VOORWOORD VAN HET BESTUUR  

Het jaar 2019 stond grotendeels in het teken van het onderzoek naar seksueel misbruik en 

aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen, dat door de 

Universiteit van Utrecht werd uitgevoerd. Nu het onderzoek liep, was er even geen 

dringende actie vereist. Tegen juni hadden we behoefte het wat rustiger aan te doen en 

hebben een time-out ingelast. Desondanks is er gedurende het jaar voldoende gedaan, zoals 

hieronder bij de activiteiten te lezen valt.  

Eén van de hoogtepunten was ongetwijfeld de documentaire van Lloyd Evans, Reclaimed 

Voices: Abuse Survivors Speak Out, die in het voorjaar online kwam. De opnames hiervoor 

waren al in het najaar van 2018 geweest. Een ander mooi moment was een kleinere 

bijeenkomst die we eind november hebben georganiseerd. Nadat al enkele keren een 

landelijk georganiseerde meeting niet doorging vanwege te weinig belangstelling, besloten 

we het klein te houden en samen te komen met een selecte groep ervaringsgenoten, die 

allen de voorgaande tijd nauw bij onze stichting betrokken waren geweest.  Het leidde tot 

een fijn samenzijn waarbij in een sfeer van openheid van gedachten kon worden gewisseld. 

Ook voor dit jaar geldt dat wat we hebben kunnen doen mede is dankzij een ieder die 

vertrouwen in ons heeft gesteld en ons bij onze missie heeft geholpen. Wij willen dan ook 

iedereen met wie wij hebben mogen samenwerken hartelijk danken! Wij hopen samen met 

jullie een nieuw uitdagend jaar tegemoet te gaan waarin wij ons blijven inzetten voor een 

omgeving waarin kinderen veilig mogen opgroeien, ook binnen een geloofsgemeenschap!  

- Frank Huiting, Aswin Suierveld en Raymond Hintjes  

 

ACTIVITEITEN  

In 2019 heeft Reclaimed Voices de volgende activiteiten ondernomen om aan haar 

doelstellingen te voldoen:  

Contact via ‘Jouwverhaal’  

Ook in 2019 hebben slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van 

Jehovah’s Getuigen hun verhaal met ons gedeeld via de mail. Waar er vraag of behoefte was, 

zijn er telefonisch gesprekken gevoerd. Het aantal personen dat op deze wijze contact met 

ons zocht, was in verhouding tot het voorgaande jaar beduidend minder. Dit is te verklaren 

omdat de meeste slachtoffers die zich vrij voelen contact met ons te zoeken, dit inmiddels 

https://www.youtube.com/watch?v=em2s2nsQr98&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=em2s2nsQr98&t=9s


gedaan hebben. Daarnaast was er dit jaar het onderzoek door de Universiteit Utrecht, waar 

slachtoffers ook informatie over hun misbruikervaring konden delen.  

Het creëren van bewustwording in de maatschappij 

Er zijn gedurende het jaar artikelen en blogs geschreven, op de website geplaatst en via 

social media gedeeld. Deze zijn bedoeld om meer bewustzijn te creëren rond het probleem 

van seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen. Ook was er dit jaar weer contact met 

journalisten, zowel van regionale als landelijke dagbladen, alsook van RTLNieuws. De media-

aandacht heeft bijgedragen aan verdere bewustwording in de maatschappij. Zo was er in 

april een uitzending van Zembla die aandacht besteedde aan het onderwerp seksueel 

misbruik bij Jehovah’s Getuigen waar Reclaimed Voices aan mee heeft gewerkt.  

Rapport over Jehovah’s Getuigen en het verschoningsrecht van de geestelijke 

Het rapport Jehovah’s Getuigen en het verschoningsrecht van de geestelijke is bedoeld om 

inzicht te bieden in hoe herderlijke zorg bij Jehovah’s Getuigen vorm krijg. Het laat zien hoe 

er binnen deze religieuze gemeenschap gebruik wordt gemaakt van het verschoningsrecht 

van de geestelijke, juist in situaties rond seksueel misbruik.  Het rapport is gedeeld met het 

ministerie van Justitie en Veiligheid, het WODC, de landelijk zedenrechercheur en anderen. 

Het is hier te downloaden.  

Onderzoek naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen  

Naar aanleiding van een motie die in juli 2018 unaniem door de Tweede Kamer werd 

aangenomen, was er aan het eind van dat jaar een onderzoek gestart naar seksueel misbruik 

en de aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen. Het onderzoek 

werd uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Kees van den Bos, van de Universiteit Utrecht. In 

het kader van dit onderzoek hebben wij bekendheid gegeven aan het contactpunt waardoor 

slachtoffers van misbruik in de gelegenheid waren aan het onderzoek deel te nemen. Ook 

het bestuur van Reclaimed Voices is door de onderzoekers geïnterviewd.  

Factsheet Jehovah’s Getuigen 

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen hebben 

naast het misbruik zelf ook te maken gehad met een specifieke religieuze achtergrond. 

Teneinde hulpverleners en anderen hierover beknopt te informeren, heeft Reclaimed Voices 

een factsheet gemaakt. Hierop staan tien punten, waarvan wij vinden dat ze hulpverleners 

en anderen kunnen helpen inzicht te krijgen in de achtergrond waar het slachtoffer mee te 

maken heeft gehad. 

Workshop/presentaties 

In maart hebben Frank en Aswin op een studiedag van docenten levensbeschouwing een 

workshop gegeven over het onderwerp seksueel misbruik binnen gesloten religieuze 

https://reclaimedvoices.org/wp-content/uploads/2019/03/JGVGmrt2019.pdf


gemeenschappen. Doel was de docenten bewust te maken van de mechanismen die een rol 

spelen in gesloten gemeenschappen en ze te helpen leerlingen bij wie mogelijk sprake is van 

seksueel misbruik binnen een dergelijke gemeenschap zo goed mogelijk te kunnen 

begeleiden. 

Frank heeft een soortgelijke gastles gegeven aan toekomstige zorgverleners op het 

Noorderpoort college in Groningen en op het Zernicke college in Haren. Daarnaast heeft hij 

twee keer een workshop rond dit thema gegeven bij een Thuiszorgorganisatie.  

In november heeft Aswin een workshop gegeven aan de teamleiders van Slachtofferhulp 

Nederland. Een handout van de workshop is vervolgens, tezamen met de hierboven 

genoemde factsheet, met medewerkers van Slachtofferhulp Nederland gedeeld.  

Vergroten van eigen expertise 

In het kader van bijscholing hebben twee van ons in november de studiedag Masterclass 

Seksueel Misbruik gevolgd, georganiseerd door Esther Verhees en Iva Bicanic. Met deze 

informatie hopen we de problematiek rond seksueel misbruik in religieuze context nog beter 

in kaart te kunnen brengen om zo bij te dragen aan hulp voor slachtoffers. 

 

DE POSITIE VAN DE STICHTING AAN HET EIND VAN HET JAAR  

Aan het einde van 2019 wist Reclaimed Voices dat het onderzoek dat door de Universiteit 

Utrecht was uitgevoerd, was afgerond. Het wachten was op de openbaarmaking van de 

onderzoeksresultaten.  

VISIE VAN HET BESTUUR OP DE NABIJE TOEKOMST  

In het jaar 2020 zullen de resultaten van het onderzoek door de Universiteit Utrecht bekend 

worden gemaakt. Op basis van deze resultaten en de aanbevelingen uit het rapport zal 

Reclaimed Voices bekijken wat zij verder gaat doen. Reclaimed Voices blijft haar activisme 

voeren vanuit waarden als respect, waardigheid, vrijheid en authenticiteit. Haar missie is dat 

kinderen veilig mogen opgroeien, ook binnen een religieuze gemeenschap.  
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