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Net echt

Mijn partner
was na de feiten
opgenomen
in de psychiatrie,
maar ik werd
overal buiten
gehouden en
was de boeman’
Marie
PARTNER VAN PEDOFIEL

de kinderen naar een andere school sturen omdat
ze al te zeer gepest worden om hun vader. Eén
vrouw in het onderzoek bleef uit ﬁnanciële noodzaak nog een tijdje wonen bij haar van kindermisbruik verdachte partner. Ook dat maakte het
oordeel van de buitenwereld nog harder.
Scappini vindt ook dat de media zich moeten
bezinnen: “Wanneer je in een dorp woont en kranten en tv te veel details breed uitsmeren, weet het
hele dorp al snel dat jij ‘de vrouw van’ bent. Dat
soort berichtgeving duwt de familie van daders
in een isolement.”
Ook de relatie met politie en hulpverleners ligt
moeilijk. “Een inval door de politie op verdenking
van kindermisbruik is an sich al een schok”, zegt
Scappini. Maar voor daders is het vaak ook een
opluchting, terwijl partners volledig uit de lucht
komen gevallen.”
Problematisch vindt de onderzoekster dat die
partners in bepaalde politiezones vervolgens
wantrouwig worden bekeken. “De politie was erg
onvriendelijk en venijnig. Ze suggereerde dat ik
medeplichtig was”, zegt Griet.
Scappini: “Sommige politiezones zijn intussen
al meer gericht op hulp voor deze vrouwen. Maar
uit mijn onderzoek blijkt dat het ook geregeld
nog niet goed zit en men in bepaalde zones nog
erg subjectief handelt. Er zou daarom een vast
protocol moeten komen, zodat agenten weten hoe
ze best omgaan met partners van daders. Voor
slachtoffers is dat er, maar voor hen niet, terwijl
zij indirect ook slachtoffer zijn.”

Niet genoeg doorverwijzen
Ook blijkt dat politie de partners niet systematisch
genoeg doorverwijst naar hulpverlening, hoewel
je dat als vrouw (of man) zeker kunt gebruiken.
“‘Iedereen krijgt hulp. De dader, het slachtoffer.
Maar wij niet, we kunnen er met niemand over
praten en dat kwetst ons’”, zo vat Scappini de ervaringen van de partners samen. Of zoals Marie zegt:
“Mijn partner was na de feiten opgenomen in de
psychiatrie waar hij werd geholpen, maar ik werd
overal buiten gehouden en was de boeman.”
Eén vrouw in het onderzoek die de moed vond
om zelf bij een Centrum Algemeen Welzijnswerk
aan te kloppen voor een gesprek samen met haar
man, werd geweigerd toen de psycholoog hoorde
waarover het ging. Andere literatuur suggereert
dat 95 procent van de psychologen niet bereid zijn
om mensen met pedoﬁele gevoelens te begeleiden. “Als je weet hoe snel het stigma ook op de
partners wordt geprojecteerd, zou het kunnen
dat ook zij op een drempel stoten wanneer ze
psychologische hulp zoeken”, zegt Scappini.
Nochtans, zo benadrukken experts, fungeren

partners ook als buffer tegen misbruik. Bij
pedoﬁelen die nog nooit zijn overgegaan tot
pedoseksuele daden, is zich eenzaam voelen een
van de belangrijke risicofactoren die kunnen
leiden tot het stellen van daden. En bij pedoseksuelen in het algemeen geldt dat zich eenzaam
voelen de kans op hervallen vergroot.
De Boeck: “Familie, naasten en geliefden van
pedoﬁelen of pedoseksuelen stigmatiseren en
zo in de put duwen, zoals blijkbaar veel gebeurt,
is met andere woorden het domste dat we kunnen
doen.”
Mensen die willen praten over hun seksuele
gevoelens tegenover kinderen, of bezorgd
zijn over hun partner of iemand in hun
omgeving, kunnen bellen naar de hulplijn
van Stop it Now!: 0800/200.50
Bij hyperrealistische beeldhouwkunst denkt u misschien
spontaan aan Madame Tussauds.
Maar deze tentoonstelling
gaat veel verder dan wat
bekende gezichten in was. Meer
zelfs, volgens de Kunsthal in

rotterdam is het een kunststroming die al vijftig jaar in
ontwikkeling is. in het museum
staat momenteel een toonaangevend overzicht van
35 ‘menselijke replica’s’, zoals
de Kunsthal ze noemt. Het zijn

stuk voor stuk akelig echt
lijkende ﬁguren, onder meer
van George Segal, duane
Hanson, Berlinde de Bruyckere.

Hyperrealisme; Sculptuur
loopt nog tot 1 juni. (RB)
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Rihanna trekt ten strijde tegen Snapchat
F e r n and Van daMMe

Snapchat heeft zich
verontschuldigd voor een
advertentie die gebruikers
vroeg om ‘Rihanna te
meppen of Chris Brown te
slaan’. Kwetsend voor alle
slachtoffers van huiselijk
geweld, reageert Rihanna.
Rapper Chris Brown sloeg de
popzangeres in 2009, toen de
twee nog een relatie hadden,
en werd daarvoor veroordeeld.
In de bewuste advertentie op
de berichten- en videoapp kregen gebruikers de keuze om
‘Rihanna te meppen of Chris
Brown te slaan’.
De advertentie is inmiddels
verwijderd. Volgens een woordvoerder van Snap Inc, het moe-

derbedrijf van Snapchat, had die
nooit mogen verschijnen. “Het
spijt ons dat we deze vreselijke
fout hebben gemaakt.”
Advertenties worden goedgekeurd voordat ze worden
geplaatst, maar deze was toch
online gekomen. “We onderzoeken wat er tijdens het beoordelingsproces fout is gegaan zodat
we ervoor kunnen zorgen dat
zoiets niet weer gebeurt”, zegt
de woordvoerder.
Rihanna neemt geen
genoegen met deze verklaring. Op Instagram
Stories, de concurrent van Snapchat,
schrijft ze in een
boodschap aan het
bedrijf: “Ik probeer
te begrijpen wat het
doel was van deze

rotzooi. Ik wil het onwetendheid
noemen, maar ik weet ook dat
jullie niet zo dom zijn.”
De popster vindt het beledigend voor alle slachtoffers van
huiselijk geweld en roept fans
op om de app te verwijderen.
Intussen is de beurswaarde
van het moederbedrijf al
met 800 miljoen euro gekelderd.
Het is niet de eerste keer dat
het Snap-aandeel crasht na een
oproep van een beroemdheid. In januari had Kylie
Jenner, telg van de
populaire Kardashianfamilie, het netwerk
doodverklaard. In
de uren erna verdampte er zowat
1 miljard euro aan
beurswaarde.

