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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Wij zien de resultaten van ons werk en wij krijgen veel waardering. Tegelijkertijd beseffen
wij heel goed dat wij met een onderwerp bezig zijn, dat voor mensen erg confronterend kan
zijn. Dit betekent dat het uitdagend is om dit onderwerp onder de aandacht te blijven
brengen van personen die de achtergrond van de Jehovah’s Getuigen niet goed begrijpen.
Men kan en wil zich niet altijd verplaatsen. Sommige professionals zijn van mening het wel
te weten, maar slaan dan toch de plank mis. Anderen vinden het onderwerp te
confronterend omdat ze zelf de nodige ervaringen hebben met het onderwerp misbruik. Het
lezen of horen van de vaak schrijnende verhalen kan emotioneel uitputtend zijn. Wij wisten
dat wij voor een uitdaging stonden toen wij aan de stichting begonnen en wij zien de
noodzaak in om ons in te blijven zetten.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze aanpak een goede aanpak is en wij willen dan ook graag op
deze voet verder gaan. Wij hebben dit jaar veel bijzondere mensen ontmoet. Personen met
misbruikervaringen die nog dagelijks met de gevolgen van het misbruik dealen. Wat hebben
deze verhalen ons geraakt! Wij hebben met veel personen mogen samenwerken: integere
journalisten, politici, politiemedewerkers, experts op het gebied van misbruik en religie,
voormalige Jehovah’s getuigen, maar ook enkele actieve getuigen van Jehovah. Al het werk
dat wij hebben mogen doen, en de resultaten tot nu toe zijn het gevolg van wederzijds
vertrouwen, respect en onze oprechte wens om kinderen een veilige jeugd te geven. Wij
danken iedereen met wie wij hebben mogen samenwerken voor het vertrouwen in onze
samenwerking. 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 2018 heeft Reclaimed Voices de volgende activiteiten ondernomen om aan haar
doelstellingen te voldoen:
Contact via ‘Jouwverhaal’
Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen hebben
hun verhaal met ons gedeeld via de mail. Waar daar vraag of behoefte om was, zijn er
telefonisch gesprekken gevoerd. Aan het begin van het jaar was het aantal verhalen dat met
ons gedeeld werd vrij hoog, in de loop van het jaar nam dit af.

Het creëren van bewustwording in maatschappij en politiek
Meermalen hebben wij gesprekken gevoerd met medewerkers van het ministerie van
Justitie en Veiligheid, alsook met leden van de commissie Justitie en Veiligheid. Dit had tot
eindresultaat dat er een motie is ingediend. Naar aanleiding van deze motie, die unaniem
door de Tweede Kamer werd aangenomen, is vervolgens een onderzoek gestart naar de
wijze waarop binnen Jehovah’s Getuigen met seksueel misbruik wordt omgegaan.
Er is een rapport geschreven over Jehovah’s Getuigen en Seksueel Misbruik, bedoeld om
eerste algemene informatie te verschaffen aan de politici met wie wij spraken. Er zijn
gedurende het jaar diverse artikelen 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.
Er is contact gelegd met journalisten, zowel van regionale als landelijke dagbladen, alsook
van RTLNieuws. Naarmate de media-aandacht groeide, namen ook andere journalisten
contact met ons op of nam men berichten van elkaar over. Enkele overlevers van seksueel
misbruik zijn zo moedig geweest hun verhaal met de media te delen. Deze media-aandacht
heeft bijgedragen aan verdere bewustwording in de maatschappij.
Manifest
Reclaimed Voices heeft een manifest opgesteld. Het doet een beroep op een ieder in de
maatschappij om aandacht te schenken aan het ‘niet pluis’ gevoel en niet weg te kijken bij
vermoeden van seksueel misbruik. Het roept leden van religieuze gemeenschappen op te
kijken naar het beleid rond seksueel misbruik in hun eigen kerkgenootschap. Het manifest is
zowel in het Nederlands als in het Engels verschenen en via de website te downloaden:
https://reclaimedvoices.org/manifest/
Stil Protest
Op 6 oktober werd vlakbij het landelijke hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen een
vreedzaam stil protest georganiseerd. Aanleiding vormde de opstelling van het bestuur van
Jehovah’s Getuigen, die de verhalen rond seksueel misbruik afdeed als slecht incidenten en
niet mee wilde werken aan een onderzoek. Tijdens het protest is met muziek en symbolen
stilgestaan bij het leed van slachtoffers van seksueel misbruik binnen gesloten religieuze
gemeenschappen. Enkele aanwezigen hadden een eigen spandoek meegebracht of droegen
een t-shirt met daarop een tekst die uiting gaf aan gevoelens van boosheid of verdriet.
Tijdens het Stil Protest heeft de burgemeester van Emmen ons manifest in ontvangst
genomen. Het evenement werd afgesloten met een optreden van zangeres Dilana, die haar
nummer Behing Closed Doors zong.

Opnames documentaire Lloyd Evans
In de zomer nam Lloyd Evans, van het youtube-kanaal The John Cedars Channel, contact met
ons op. Hij wilde een documentaire maken over Reclaimed Voices en wat we inmiddels tot
stand hebben gebracht. In samenwerking met Lloyd hebben we personen benaderd en hen
gevraagd mee te werken aan de documentaire. Eind oktober kwam Lloyd naar Nederland
om opnames te maken. Het samenstellen en monteren kostte iets meer tijd dan hij zelf had
verwacht maar het resultaat was geweldig! We zijn Lloyd en alle personen die hebben
deelgenomen aan de documentaire dankbaar voor deze bijdrage aan de bewustmaking rond
het thema seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen.
De documentaire is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=em2s2nsQr98&t=9s

DE POSITIE VAN DE STICHTING AAN HET EIND VAN HET JAAR
In dit eerste jaar hebben we met de stichting een hele ontwikkeling doorgemaakt. We
hebben veel gedaan, maar ook veel geleerd. Steeds duidelijker werd hoe wij zelf in ons
activisme staan, vanuit waarden van respect, waardigheid, vrijheid en authenticiteit. Onze
missie is dat kinderen veilig mogen opgroeien, ook binnen een religieuze gemeenschap. Daar
blijven we aan vasthouden. Verder zijn wij tot de conclusie gekomen dat er bij diverse
partijen, zoals hulpverleners en politici, weinig kennis over religie bestaat.

VISIE VAN HET BESTUUR OP DE NABIJE TOEKOMST
In het jaar 2019 zal de focus vooral liggen op het onderzoek dat door de Universiteit Utrecht
wordt verricht. Het rapport Jehovah’s Getuigen en het Verschoningsrecht van de Geestelijke
wordt voltooid, vrijgegeven en gedeeld met relevante partijen.
De mailbox ‘Jouwverhaal’ staat nog steeds open en mensen kunnen hun verhaal delen. In de
loop van het jaar willen we een ontmoetingsdag organiseren waar ervaringsgenoten met
elkaar in gesprek kunnen.
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