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SAMENVATTING

In dit wetenschappelijk onderzoek is onderzocht welke rol er door volwassen vrouwen met 
een incestervaring gegeven wordt aan hun godsbeelden in relatie tot hun incestervaring en 
in relatie tot hun eventuele posttraumatische groei. De verslaglegging van dit onderzoek be-
staat uit vier delen.

In het eerste deel, dat zes hoofdstukken bevat, wordt weergegeven wat er bekend is op het 
gebied van de kernconcepten die aan de orde zijn bij deze vraagstelling, namelijk traumatise-
ring, coping, posttraumatische groei, incest en godsbeelden. In hoofdstuk één wordt de be-
grenzing van het onderzoek aangegeven, namelijk het christendom zoals dit in de westerse 
wereld, en specifiek in Nederland, vorm heeft gekregen, en worden de verwarrende termen 
spiritualiteit, religiositeit, religie, godsdienst en geloof gedefinieerd. In het tweede hoofdstuk 
komen theorievorming over en onderzoek naar traumatisering aan de orde. Traumatisering 
is de min of meer ‘normale’ reactie op een extreme, onverwachte en zeer bedreigende ge-
beurtenis of situatie, die een grote impact op de psyche heeft en waarbij de normale aan-
passingsmechanismen en/of reacties onmogelijk zijn. Traumatisering wordt gezien als een 
continuüm met aan het ene uiterste de hevige, maar te herstellen traumatisering en aan het 
andere uiterste de structurele en blijvende traumatisering. Incest ligt ergens op dat conti-
nuüm, waar precies is afhankelijk van vele factoren. Er zijn vele psychologische theorieën 
ter verklaring van traumatisering en recenter worden ook neurobiologische verklaringen ge-
zocht. De psychodynamische ‘Assumptive World’ theorie van Janoff-Bulman (1992) met de 
drie basisassumpties van de goedwillendheid en de betekenisvolheid van de wereld en de 
waarde van het zelf wordt gebruikt om de gevolgen van traumatisering voor de godsbeel-
den te verklaren en andersom de eventuele invloed van de godsbeelden op het proces van 
traumatisering en herstel. In de godsbeelden is namelijk de religieuze variant van deze drie 
basisassumpties te vinden. Bij traumatisering zijn er drie complexe factoren die een rol spe-
len, namelijk factoren die betrekking hebben op de gebeurtenis, op de persoon en op de con-
text. Deze zijn in een voortdurende wisselwerking met elkaar. Vooral de gehele sociale con-
text heeft een zeer veelzijdige rol. Traumatisering kan vele en langdurige gevolgen hebben, 
op cognitief, emotioneel, biologisch/fysiologisch, gedragsmatig, en interpersoonlijk terrein. 
Herstel kan langdurig en moeizaam zijn.

In hoofdstuk drie wordt een overzicht gegeven van theorievorming over coping en onder-
zoek daarnaar. Coping is een complex proces waarbij iemand die een bedreigende situatie 
of gebeurtenis ervaart allerlei bewuste of onbewuste mechanismen of gedragingen hanteert 
om de bedreiging af te wenden. Coping wordt onderscheiden van resilience, herstel en post-
traumatische groei. Ook bij coping is er sprake van een complex geheel van gebeurtenisge-
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bonden factoren, persoonsgebonden factoren en contextgebonden factoren. Religieuze co-
ping is een vorm van coping met behulp van elementen uit een religie. Godsdienst en geloof 
kunnen zowel een persoons- als een contextgebonden factor zijn. Zij kunnen functioneren als 
hulpbron voor coping of als methode van coping, zij kunnen bijdragen aan het bereiken van 
doelen van coping of zij kunnen uitkomst van coping zijn. Zij zijn een invloedrijke contextge-
bonden factor, omdat zij behoren tot het macrosysteem en het oriënteringssysteem. Tevens 
zijn godsdienst en geloof een zingevingssysteem. Coping, en godsdienst en geloof zijn pro-
cesvariabelen van elkaar, zij kunnen wederzijds van invloed zijn op elkaar. Godsbeelden zijn 
belangrijke concepten binnen de christelijke godsdienst en het christelijk geloof. Daarmee 
kunnen godsbeelden een rol spelen in het copingproces en/of kan het copingproces van in-
vloed zijn op de godsbeelden.

Hoofdstuk vier bespreekt het lastige concept posttraumatische groei. Deze groei kan ver-
weven zijn met processen van resilience, coping en herstel, maar moet daar wel van onder-
scheiden worden. Posttraumatische groei, dat wil zeggen stabiele en positieve veranderingen 
na het meemaken van een traumatiserende gebeurtenis, kan zich op vele terreinen voor-
doen. Hier wordt, in aansluiting bij de drie basisassumpties en hun religieuze variant, geko-
zen voor de drie brede terreinen van de zelfperceptie, de interpersoonlijke relaties en de le-
vensfilosofie. Net als bij traumatisering en coping zijn bij het proces van posttraumatische 
groei gebeurtenis-, persoons- en contextgebonden factoren te onderscheiden, alsook de ver-
wevenheid van deze drie.

In hoofdstuk vijf wordt uitgebreid ingegaan op incest. Allereerst wordt incest gedefinieerd 
en wordt op de geschiedenis ingegaan, een geschiedenis van theorie en onderzoek die voor 
Nederland pas begint in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Het verbod op incest is vrijwel uni-
verseel, maar het vóórkomen ervan is ook universeel, in alle culturen en in alle rangen, stan-
den en lagen van de bevolking. Voor Nederland wordt een percentage van minimaal een op 
de zeven vrouwen en meisjes die incest hebben ervaren, aangehouden. In zeker 95% van de 
gevallen is een man of jongen de dader. In Nederland is incest een misdrijf, dat sinds 2013 
niet meer verjaart. Incest is een van de traumatiserende gebeurtenissen die kinderen kun-
nen treffen. Het wordt vaak ervaren als extreem bedreigend en verwarrend. Ook bij incest 
kan onderscheid gemaakt worden in gebeurtenis-, persoons- en contextgebonden factoren, 
zij het dat bij incest deze vrijwel geheel verweven met elkaar zijn. Incest heeft kenmerken die 
traumatisering bevorderen. Meestal is er sprake van herhaling of dreiging daarvan, waar het 
kind bovendien niet of nauwelijks aan kan ontsnappen. Copingmogelijkheden zijn beperkt 
door de (jonge) leeftijd van het kind en door de relatieve geslotenheid van gezin en familie. 
Bovendien is de eerste hulpbron voor een kind, namelijk de ouders, het gezin en de familie, 
door de incestervaring afgesneden. Incest vindt plaats binnen afhankelijkheids- en vertrou-
wensrelaties en op een intiem terrein dat voor een kind nog deels onbekend is, praten over 
de incestervaring wordt mede daardoor belemmerd. Incest wordt gekenmerkt door zwijgen, 
van dader, slachtoffer en omgeving. Incest kan de persoonlijkheid van het kind grote schade 
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toebrengen, omdat deze nog volop in ontwikkeling is. Coping na de incestperiode is een dub-
bele taak, namelijk coping met het feit van incest en coping met de gevolgen ervan. Incest kan 
vele, grote, en langdurige gevolgen hebben, op (psycho)somatisch, intrapsychisch, relatio-
neel, gedragsmatig en spiritueel terrein. Met het model van Janoff-Bulman gezegd, worden 
vooral de basisassumpties van de goedwillendheid van de wereld en de waarde van het zelf 
geraakt. In plaats van herstel kan bij incest beter gesproken worden over ‘leren omgaan met’, 
zodat het leven weer geleefd kan worden.

Hoofdstuk zes gaat over godsbeelden. De terminologie wordt besproken en godsbeelden 
worden gedefinieerd. Indelingen van godsbeelden worden genoemd en vergeleken met wat 
het christelijk geloof, c.q. de christelijke leer hierover zegt. Zowel vanuit psychologisch per-
spectief als vanuit theologisch perspectief kunnen er verschillende dimensies of aspecten 
aan een godsbeeld onderscheiden worden. Theorie en onderzoek vanuit psychologisch per-
spectief gaat over de vorming en ontwikkeling van godsbeelden, over de psychodynamische 
objectrelatietheorie en over de attachmenttheorie. Ouders en de relatie met hen, leeftijd, 
gender, religieuze socialisatie en zelfbeeld zijn belangrijke factoren bij de ontwikkeling van 
godsbeelden. Godsbeelden vanuit theologisch perspectief kennen een deocentrische bron, 
de openbaring, en een antropocentrische bron, de menselijke ervaring. De verhouding tus-
sen deze twee is een spannende, want ook de deocentrische bron kan slechts verwoord wor-
den in menselijk taal en beelden, in metaforen en analogieën. Dit brengt risico’s met zich 
mee, namelijk dat God beperkt wordt tot menselijke begrippen, waardoor zijn veelkleurig-
heid en geheel anders zijn beperkt worden. Een ander risico is dat beeldtaal voor God asso-
ciaties met zich meebrengt die bepalend worden voor God, waardoor God gaat lijken op een 
mens. Menselijke taal en beeld is ook tijd- en cultuurgebonden, waardoor de gebruikte taal 
de zeggingskracht kan verliezen of van inhoud kan veranderen. Theologische godsbeelden 
worden vooral cognitief overgedragen. Er is veel onderzoek bekend naar godsbeelden en al-
lerlei factoren die een rol spelen bij de ontwikkelingen daarin. In de godsbeelden wordt de 
religieuze variant van de drie basisassumpties gevonden. Dat betekent dat traumatisering, 
schade aan de basisassumpties, ook schade aan de godsbeelden kan betekenen, aan Gods 
liefde, goedheid en goedwillendheid, aan zijn liefde en zorg voor de mens en aan zijn recht-
vaardigheid, controle, zin en betekenis. Onderzoek naar traumatisering en religiositeit geeft 
wisselend resultaat te zien. Godsdienst en geloof behoren tot de dieperliggende schema’s, 
laten zich daarom moeilijker wijzigen, maar een groot aantal variabelen speelt hierbij een 
rol. Voor traumatisering ten gevolge van incest geldt dat dit (grote) invloed kan hebben op 
het geloof en het godsbeeld van het kind, en ook later van de volwassene. De religieuze ont-
wikkeling kan stagneren. Wantrouwen, onveiligheid, boosheid, of daderkenmerken kunnen 
geprojecteerd worden op God. Specifieke christelijke noties als schuld, schaamte, vergeving, 
macht(smisbruik) of rechtvaardigheid kunnen zich vertalen van het psychologische naar het 
theologische veld, i.c. het godsbeeld. 

De vrouwenbeweging heeft het patriarchale christendom gekenschetst als slecht voor 
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vrouwen, en helemaal voor vrouwen die misbruikt zijn, en als bijdragend aan het bestaan 
en legitimeren van incest. Bovendien werd dit patriarchale christendom bestempeld als be-
lemmerend voor een goed herstel. Binnen de feministische theologie zijn deze kritiekpun-
ten opgepakt en theologisch breder en dieper gemaakt. Hiërarchisch-dualistische verhoudin-
gen, sterk androcentrisme, uitsluiting van vrouwen, ook in de taal en de beelden (voor God), 
een negatieve vrouwvisie, en een gevaarlijke verbinding van liefde met geweld (Jezus’ kruis-
dood), zijn (met betrekking tot dit onderzoek) de voornaamste kritiekpunten.

God de Vader neemt een aparte plaats in onder de godsbeelden. Associatie met de eigen 
vader is onontkoombaar, wat een groot risico op omkering van de analogie geeft. Bovendien 
worden in de Bijbel (en de theologie) Vader en vader regelmatig met elkaar verbonden. Het 
is een hele sterke metafoor die enerzijds grote kans geeft op idolatrie en anderzijds op bete-
kenisloosheid. De dominantie van de metafoor heeft het risico in zich ruimte in te nemen ten 
koste van andere metaforen en tegelijk het minste te wijzigen te zijn.

Bij traumatisering ten gevolge van menselijk handelen, zoals incest, komt de vraag op naar 
de rol van God hierbij. Op de theodicee en de verschillende modellen daarvan wordt kort in-
gegaan. Binnen de genoemde theodiceemodellen is geen ruimte voor de mens als degene die 
bewust kwaad aanricht.

Bij incestoverlevenden is het dan de vraag welke rol zij aan hun godsbeeld geven ten aan-
zien van het ervaren menselijk kwaad. Dit zal uit het empirisch gedeelte blijken.

Het tweede deel bevat vijf hoofdstukken. Allereerst worden in hoofdstuk zeven de methodo-
logie en methode van onderzoek weergegeven en verantwoord. Er is gekozen voor kwalitatief 
onderzoek vanuit een narratief en hermeneutisch perspectief. In de analyse is vooral gekeken 
naar de rolverdeling in de verhalen ( de rollen van God en van haar) en naar de sociaal-cultu-
rele dimensie waar immers de godsbeelden in ingebed zijn. Dit onderzoek past met deze nar-
ratieve en hermeneutische benadering binnen de filosofische stroming van het sociaal con-
structionisme. In het veld van de praktische theologie, het terrein waarop dit onderzoek zich 
bevindt, zijn er verschillende rollen voor de praxis in relatie tot de theorie mogelijk. Er wordt 
kort beargumenteerd waarom voor dit onderzoek gekozen is voor het gesprek tussen theo-
rie en praxis zonder normativiteit vooraf (van de Bijbel, de christelijke leer of de theologie). 
Ethische aspecten van dit onderzoek worden kort genoemd. De data werden verkregen via 
geschreven levensverhalen en acht (ook) via een half gestructureerd interview. De aard van 
de data en de verhouding ervan tot de literatuur worden kort besproken. Voor het onderzoek 
zijn uiteindelijk 57 verhalen gebruikt.

In hoofdstuk acht worden vele elementen uit het geheel van de verhalen weergegeven, ge-
ordend naar gebeurtenis(sen), persoon en context, en verduidelijkt met citaten. Opvallend is 
dat ongeveer driekwart van de respondenten opgroeide in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vo-
rige eeuw. De verhalen over de jeugd laten dan ook een betrekkelijk eenvormig maatschap-
pijbeeld zien. Ondanks de verschillende denominaties waartoe de respondenten behoorden, 
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is ook het beeld dat gegeven wordt van de kerken, de christelijke leer en de godsbeelden uit 
die tijd tamelijk eenvormig. Belangrijkste en meest voorkomende (kritiek) punten daarbij zijn 
de gezagsrelaties, de negatieve visie op de vrouw, het taboe op seksualiteit en lichamelijk-
heid, de scheiding tussen leer en leven, de sterke nadruk op schuld en zonde en het daarbij 
passende beeld van God als de strenge en straffende Rechter. Op het moment van vertellen 
van haar verhaal zijn de belangrijkste knelpunten op het terrein van kerk en geloof het vier-
de gebod (eert uw vader en moeder), de leer van schuld en vergeving, het zwijgen in en door 
de kerk over seksualiteit en seksueel misbruik. Daarbij is er in de verhalen te lezen over het 
gemis aan een positieve, bevestigende en versterkende vrouwvisie binnen de kerk. Er is ge-
zocht naar (bijbelse) rolmodellen en metanarratieven die haar levensverhaal konden verbin-
den met Gods verhaal. Deze zijn vrijwel niet gevonden.

In hoofdstuk negen zijn de godsbeelden in de levensverhalen geanalyseerd. Allereerst is 
een schets gegeven van welke godsbeelden er in het totaal van de verhalen voorkomen en 
hoe zij zich ontwikkeld hebben door de tijd heen. Hiervoor zijn de godsbeelden uitgesplitst 
naar de vier dimensies die passen bij een persoonlijk godsbeeld, namelijk de attributies, de 
relatie, het passief handelen en het actief handelen. Daarnaast komen er in de verhalen ook 
abstracte en onpersoonlijke kenmerken voor, evenals kenmerken die passen bij een pan(en)
theïstisch of deïstisch godsbeeld.

De belangrijkste aspecten die in de verhalen naar voren komen, zijn de liefde van God, zijn 
nabijheid, het bij Hem mogen horen en het feit dat Hij haar ziet en kent. Gods actief handelen 
(ondersteunen en helpen) na de periode van incest wordt vaak genoemd. Van de 57 respon-
denten vertellen er 23 over deze aspecten in positieve zin, 21 respondenten hebben nog pro-
blemen met deze aspecten en 13 respondenten beleven deze aspecten als zeer negatief (geen 
liefde, nabijheid, etc.). In negentien verhalen zijn er nog andere aspecten van godsbeelden 
aanwezig naast de vier dimensies. In een groot deel van de verhalen is te lezen dat er geen rol 
voor God gevonden of voorgegeven was die complementair was aan haar rol als slachtoffer. 
Op dat punt was er dan ook geen ontmoeting tussen haar en God mogelijk. Er trad dan rol-
fragmentatie of roldiscrepantie op in de rollen voor God.

Vervolgens zijn de verhalen ingedeeld in vier groepen op basis van de beleving van de gods-
beelden op het moment van vertellen, namelijk als positief, negatief of problematisch, of als 
niet aanwezig. Per groep is gekeken naar welke rol er aan het godsbeeld gegeven werd, naar 
hoe het godsbeeld zich ontwikkeld had sinds de jeugd en naar de mogelijke verbinding tus-
sen godsbeelden en incestervaring. Ten slotte is er gekeken naar andere factoren dan de in-
cestervaring, die van invloed geweest zijn op de godsbeelden, hetzij in positieve, hetzij in ne-
gatieve zin. Op alle punten is er grote variatie in de verhalen, maar wel duidelijk is dat incest 
vooral sterk de relationele dimensie van de godsbeelden beschadigt en andersom dat stren-
ge godsbeelden een negatieve invloed hebben op de incestbeleving en het herstel.

Het Vaderbeeld voor God is apart geanalyseerd. In 35 verhalen is daarover verteld. In zeven-
tien daarvan is dit beeld een positief beeld, in twaalf een zeer negatief beeld, in vijf is een kan-
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teling van negatief naar positief te zien en in één verhaal heeft het beeld geen inhoud omdat 
haar vader er nooit was. Duidelijk is dat er vrijwel altijd de vergelijking gemaakt wordt met 
de eigen vader. Het beeld van God als Vader blijkt op twee manieren te kunnen functioneren, 
namelijk als identiek aan de eigen (misbruikende en/of tekortschietende) vader, óf als ver-
vanging van deze aardse vader. Dit geldt zowel bij vaders als daders, als bij broers als daders. 
Het Vaderbeeld blijkt betrekkelijk los van de (andere) godsbeelden te staan en is soms wel en 
soms niet beschadigd door de incestervaring. 

In 50% van de verhalen wordt spontaan over Jezus verteld. Hij komt vrijwel uitsluitend in 
positieve zin naar voren, in zijn liefde en nabijheid, en in de relatie met Hem. Zelden is het 
beeld van Hem beschadigd geraakt door de incestervaring. Jezus functioneert vrijwel geheel 
los van de godsbeelden, inclusief het Vaderbeeld voor God. Bij het vertellen over de rol van 
Jezus is er sprake van een grote roldifferentiatie. 

Over de heilige Geest wordt weinig gesproken. Als positief aspect wordt genoemd dat de 
Geest geen Persoon is en dat Hij/Zij nabij is, anders dan God die regelmatig als ver weg geka-
rakteriseerd wordt.

Er is aan de respondenten gevraagd wat God te maken heeft met het haar aangedane 
kwaad (theodicee). Hier kwam een grote variëteit aan ‘antwoorden’ op. Duidelijk is dat hier-
mee geworsteld werd/wordt. De meest klemmende vraag was die naar Gods aanwezigheid 
erbij: ‘Waar was Hij?’. Daarna kwam de vraag waarom Hij het toeliet. Tegelijk blijkt het weten 
dat Hij erbij was en alles zag het meest te troosten. Veel respondenten geven op de een of an-
dere manier ‘antwoord’ op het lijden dat hen is aangedaan, namelijk door op allerlei verschil-
lende manieren dienstbaar te zijn aan anderen die lijden en/of kwaad ondervonden en door 
mee te werken aan bekendheid met en verzet tegen seksueel misbruik. Dit wordt door hen 
echter niet benoemd of herkend als zingeving. Aan incest kan geen enkele zin gegeven of ont-
dekt worden, ook niet binnen geloofskaders, zo wordt duidelijk gesteld. God krijgt maar wei-
nig een rol bij zingeving.

In hoofdstuk tien wordt weergegeven wat er in de verhalen te lezen is over posttraumati-
sche groei. Deze blijkt zich vooral voor te doen op de terreinen van de zelfperceptie en van 
de levensfilosofie. Bij de eerste krijgt God nauwelijks een rol, bij de tweede worden de veran-
deringen vaker aan God en zijn hulp toegeschreven. Het feit dat er op het terrein van de in-
terpersoonlijke relaties weinig groei vermeld wordt, klopt met wat bekend is over de schade 
die door incest aangericht wordt en die ook en vooral ligt op het gebied van vertrouwen en 
veiligheid, de basisassumptie van de goedwillendheid van de wereld. Deze schade bleek zich 
voortgezet te hebben naar de relationele dimensie van het godsbeeld.

In hoofdstuk elf ten slotte worden de voornaamste uitkomsten kort weergegeven.

Deel drie bevat de reflectie op de voornaamste uitkomsten. Allereerst wordt gekeken naar 
de drie basisassumpties, de religieuze variant ervan, de drie groeidomeinen, vervolgens ook 
naar de verbindingen tussen deze drie groepen concepten. Deze verbindingen zijn er, zowel 
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in schade als herstel, maar wisselend in sterkte. De toepassing wordt gemaakt naar wat de 
maatschappij en de kerk kunnen betekenen voor het herstel van de basisassumpties en de 
religieuze variant ervan bij de overlevenden van incest. Ook bij het voorkomen van seksu-
eel misbruik ligt voor beide nog een taak. Incest is geen individueel probleem, maar (ook) 
een maatschappelijk en kerkelijk, c.q. christelijk probleem. Vervolgens wordt gereflecteerd 
op de godsbeelden zoals deze in de verhalen voorkomen en de rollen die zij krijgen, in het 
licht van de Bijbel en de christelijke leer. Krachtige en ondersteunende rollen zijn die van God 
als Helper, als de Liefdevolle en de Nabije. Vooral de liefde van God staat bij incestoverleven-
den onder druk, zowel van de kant van de ervaring van de overlevende als van de kant van de 
openbaring(suitleg). In de verhalen blijken de mogelijke rollen voor God die op haar toeko-
men vanuit de Bijbel en de christelijke leer versmald te zijn tot die van de Genadige en Verge-
vende. Er is dan alleen een complementaire rol voor haar als schuldige. Er is geen plaats voor 
haar als slachtoffer, waardoor een ontmoeting met God belemmerd wordt. Echter, er zijn vele 
andere rollen voor God aanwezig in de Bijbel, waarvan sommige mogelijk wél complementair 
kunnen zijn aan haar rol als slachtoffer en beschadigd mens. Grotere roldifferentiatie voor 
God is dus noodzakelijk.

Vervolgens worden de risico’s van het dominante beeld voor God als Vader besproken. In 
psychologische zin is er de duidelijk aanwezige verwarring van vader en Vader, die in ieder 
geval bij incest slecht kan uitwerken. In theologische zin zijn er weinig mogelijkheden van 
differentiatie in het Vaderbeeld voor God wat kan leiden tot rolrigiditeit die op zijn beurt een 
botsing kan geven tussen beeld en werkelijkheid met als gevolg dat het een dode of lege me-
tafoor wordt.

In Jezus, in het beeld van Hem, worden de ondersteunende en helende rollen voor God 
concreet. Door de differentiatie in rollen voor Hem blijkt het voor de meeste respondenten 
mogelijk Hem te ontmoeten en via Hem soms ook God. Rollen van Jezus hebben helende as-
pecten.

De Geest is vooral positief vanwege het ontbreken van persoonskenmerken en vanwege 
nabijheid. Bovendien kan met de Geest een vrouwelijk aspect aan de sterk mannelijke gods-
beelden toegevoegd worden.

Er wordt uitgebreid gereflecteerd op de rol van God bij menselijk kwaad (incest), in het licht 
van de Bijbel en de christelijke leer. Gods voorzienigheid komt dan aan de orde, zijn open-
baring en zijn verborgenheid, de bijbelse klacht en aanklacht tegen God, het beroep op zijn 
rechtvaardigheid en de roep om recht, de troost van een toekomst zonder kwaad en lijden. 
Van de bestaande theodiceemodellen voldoet er niet een. Met het plan- of doelmodel wordt 
geworsteld, het compassiemodel is nog het meest troostend. Twee nieuwe modellen worden 
ontdekt: het distantiemodel, waarbij God en incest volledig gescheiden worden gehouden, 
en het gebruiksmodel, waarbij geloofd wordt dat God het kwaad en lijden van incest wel kan 
gebruiken, maar zonder dat Hij er actor bij is en zonder dat er een plan of doel gedacht of ge-
noemd wordt. Bij het eerste model heeft God geen enkele rol, bij het tweede kan God positief 
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aanwezig zijn. Beide modellen bieden ruimte voor de mens, de satan, het lot of toeval, als ac-
tor van het kwaad. Het antwoord op menselijk kwaad moet er een zijn van protest en verzet, 
en het nastreven van recht en gerechtigheid. Zingeving aan de incestervaring is in de verhalen 
voornamelijk aanwezig in de betekenis van “er iets goeds mee doen”. Behalve in theodicee 
overwegingen, krijgen de godsbeelden nauwelijks een rol bij zingeving.

De centrale en dominante christelijke leer van schuld en vergeving, die in psychologische 
zin zo slecht uitpakt voor incestslachtoffers en –overlevenden wordt bekritiseerd. Mogelijke 
andere, meer heilzame lijnen en aspecten in de christelijke leer worden genoemd, zoals ge-
brokenheid en verzoening, bevrijding van (kwade) machten, recht en gerechtigheid doen en 
verkrijgen, herschepping en hoop. Op de centrale christelijke notie ( of eis) van vergeving, en 
de concrete invulling daarvan, wordt uitgebreid ingegaan. Vergeven bij incest is een bijzonder 
complex geheel, wat vragen stelt aan de christelijke invulling van dit begrip. Vergeving tussen 
God en mens en vergeving in de intermenselijke verhoudingen mogen niet met elkaar verge-
leken of verward worden. Vergeven is een proces, een weg die gegaan kan/moet worden en 
die in psychologische zin helend voor het slachtoffer (en misschien ook de dader) kan zijn. 
De oude boete- en biechtpraktijk van de Rooms-Katholieke kerk doet recht aan het complexe 
proces van vergeving tussen slachtoffer en dader, waarbij God (in de absolutie) pas als laatste 
erbij betrokken wordt.

Er wordt nog kort ingegaan op de vrouwvisie binnen de kerken en de christelijke leer en het 
grotendeels ontbreken van ondersteunende en bekrachtigende metanarratieven voor vrou-
wen. 

Ten slotte worden enkele kenmerken uit de verhalen vergeleken met wat daarover bekend 
is uit de literatuur.

Deel vier geeft allereerst de conclusies weer. Deze betreffen de impact en de gevolgen van in-
cest, de schade aan het geloof en de godsbeelden, de elementen uit de Bijbel en de christelij-
ke leer die slecht uitwerken voor een misbruikt kind en herstel belemmeren, en de gevolgen 
van het versmallen van de bijbelse boodschap tot die van schuld en vergeving. Vervolgens 
wordt de onderzoeksvraag beantwoord. Ten slotte worden algemene aanbevelingen gedaan, 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek, en aanbevelingen specifiek voor het pastoraat, voor 
de theologie en de verkondiging, voor de kerken en voor de professionele hulpverlening.

PS_ADRIANA_def.indd   551 31-01-17   12:51


