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Uitgelicht

Het gingdus van
kontjenaarpiemel

Heiner Holman

‘I
k heb het 45 jaar weggestopt. Je zet er
een ijzeren deur voor, met zware ket-
tingen erop. Jemoet echtmoeite
doen omhet beest eruit te laten.
Het is ook de schaamte. Ojee, straks

weet iedereen het. En wie zal het geloven?
Mijn ouders hebbenme niet eens geloofd dat
ik als jongetje van 12, 13 werd verkracht door
een pater. Dan voel je je echt eenzaam, hoor.
Ik zat op het seminarie van de paters Mont-

fortanen in Voorschoten, op het gymnasium.
Het begon eigenlijk al eenmaand nadat ik
daar in 1964 was gekomen. Als je wat uitspook-
te of een grapjemaakte dat verkeerd werd be-
grepen, moest je bij de pater-prefect komen.
Moest je je broek uittrekken en kreeg je slaag
op je blote kont, met een Spaans rietje. Zo be-
gon het.
Dat ging dus van kontje naar piemel. Ik

moest ook bij hem handelingen verrichten.
Daarna begonnen de verkrachtingen. Ver-
schrikkelijk, ik ben nu incontinent. Ik ben ook
door een andere patermisbruikt. Het heeft
twee jaar geduurd. Dan krijg je de baard in de
keel en haar op je piemel. Dan ben je nietmeer
interessant, hè.
Ik ben wel naar de pater-abt gestapt, het

hoofd van de school. Maar die geloofde het
niet. Als ik in de vakantie thuis kwam, zei mijn
moeder: wat zie je er slecht uit. De eerste keer
vertelde ik wat er was gebeurd. Mijn ouders
geloofdenme niet: dat doet zo’n pater niet. Je
kon een pak slaag krijgen. Zo ging dat vroeger.
Mijn leven daarna laat zich het best om-

schrijven als een grote puinhoop. Ik heb ba-
nen gehad in de reclamewereld, het zwem-
onderwijs en de gehandicaptensport. Maar ik
had ook vaak last van depressies.
Trouwen, dat ging gruwelijkmis. Dat wijt ik

allemaal daaraan. Mijn seksuele opvoeding is
totaal verstoord. Je bent geen gezinsmens, je
hebt geen vertrouwen, in niemand. Bepaalde
vormen van seksuele intimiteit kan ik niet ver-
dragen. Ik accepteer ook geen bevelen of op-
drachten.
Metmijn huidige vrouw gaat het goed. Zij

begrijptme. Maar ze is al mijn vijfde vrouw. Ik
heb drie kinderen uit vorige huwelijken, maar
die zie ik nooit.
Ik ben twee keer opgenomen geweest in

een psychiatrische inrichting. De eerste keer
was in 1986. Ik kon niet meer werken, was
zwaar depri en ben zelf hulp gaan halen.
Maar over het misbruik heb ik toen niets ge-
zegd. Ik schaamdeme ervoor. Ik had het op-
gesloten, weggestopt. Ik kon wel een halfuur

achter elkaar janken, maar zei niet waarom.
In 1998 ben ik voor de tweede keer opgeno-

men, in Groningen. Daar kwam ik een jongen
uit Delfzijl tegen en die heb ik het verteld. Een
verpleegster briefte het door aan de psychia-
ter. Ik sprak er toen welmet de psychiater
over, maar ik had niet de indruk dat hij me
echt geloofde. Ik praattemee ommijn hart te
luchten. Maar ik zette het niet vanme af.
De echte doorbraak kwam vorig jaar. Ik las

een artikel in de krant, waarin ook andere
slachtoffers van seksueel misbruik door paters
hun verhaal deden. Ik weet het nog goed, ik
zat hierboven, ik was alleen thuis, mijn vrouw
was naar haar werk. Ik zat na te denken en be-
sloot: nu ga ik de krant bellen, numoet de we-
reld het weten. Als ermeer slachtoffers zijn
die het vertellen, dan vertel ik het ook. Ik wilde
ookmijnmond opentrekken. Hetmoest.
Omdat iedereen al die jaren zijn kop heeft

gehouden, heeft het al die jaren in de doofpot
gezeten. Dat vonden die katholieken natuur-
lijk welmooi.
Als anderen het durven, dan durf ik het ook.

Je wilt het eindelijk naar buiten brengen. Ik
begrijp dat sommigemensen dat wel vreemd
vonden: al die getuigenissen opeens vanmis-
bruik dat vijftig jaar eerder had plaatsgevon-
den. Maar het gebeurde. Het was een soort ket-
tingreactie. Kennelijk vond iedereen de tijd
rijp: dit moet eindelijk eens een keer aan de
kaak worden gesteld.
Ik vond het wel heel moeilijk om het te ver-

tellen. Je herbeleeft het, je voelt woede, ver-
driet. Eén keer heb ik de hoorn op de haak ge-
gooid, ik kon niet verder. Het was te emotio-
neel, dan sla ik dicht. Later heb ik teruggebeld
enmijn verhaal afgemaakt. Ik was kapot. Ik
heb echt een week in de put gezeten.
Ik denk niet dat ik het had gedaan alsmijn

moeder nog had geleefd. Ik heb altijd een goe-
de bandmet haar gehad, ook al wilde ze niets
van hetmisbruik weten. Als ik er eens over be-
gon, zei ze: houmaar op, dat wil ik niet horen.
Ze is in 2003 overleden –mijn vader al veel

eerder. Ze zal heel veel verdriet hebben gehad
als ik het aan de grote klok had gehangen toen
ze nog leefde. Ze is altijd een gelovig katholiek
geweest en gebleven.
Sommige familieleden reageerden boos

toen zemijn relaas de volgende dag in de
krant lazen. Ze vondenme een lul, omdat ik
het naar buiten had gebracht. Zoiets doe je
niet, vonden ze. Dat brengt de kerk én de fa-
milie in diskrediet. Ze willen het nog steeds
niet geloven watmij als jongetje is overko-

men. Ze zijn nog steeds belijdend gelovigen.
Ik ben vanaf mijn 18de nooit meer in de kerk

geweest. Nou ja, twee keer nog wel, bij de be-
grafenis vanmijn vader enmoeder. Dat had ik
ze beloofd. Maar het zweet brakme uit toen ik
bij die gelegenhedenweer een kerk betrad.
Dat onbegrip in de familie heeftmewel ge-

raakt. Maar er kwamen ook veelmensen bijme
thuis of naastme in de kroeg die zeiden: hart-
stikke goed dat je dat gedaan hebt; watmoedig
van je. Dat voelt goed. Je hebt het gevoel dat je
eindelijk gehoord en begrepenwordt.
Ik heb het beest losgelaten. Dat lucht op.

Maar het heeft wel een impact gehad, zeg. Je
wordt er weer voortdurendmee geconfron-
teerd. Die herbeleving is heel erg. De kranten
stonden en staan bol van de verhalen over sek-
sueel misbruik in de kerk. Dat doet wel wat
met je. Als ik alleen al de kop boven zo’n arti-
kel zag, sloeg ik de pagina zo snelmogelijk
om. Pas later durfde ik het te lezen.
Maar ik ben blij dat er eindelijk beweging in

zit. Hetmoest ook hier een keer gebeuren, na
al die schandalen in Ierland en Amerika. Als
het nu niet was gebeurd, dan had iedereen ge-
dacht: het zal hier wel loslopen.
Dat begrip, die betrokkenheid van anderen,

dat voelt toch een beetje als een bevrijding. En
dan demassaliteit van al diemeldingen. Ik
wist wel dat hetmeer voorkwam, ook bij ons
in het internaat; eenmedeleerling heeft zelfs
zelfmoord gepleegd. Maar het gebeurde over-
al; de enorme schaal waarop het gebeurde, dat
heeft zelfs mij verrast. Dat stelletje boeven, het
is goed dat het eindelijk is uitgekomen.
Ik zie voortdurend dezelfde slachtoffers op

de televisie. Publiciteitsgeile types vind ik dat,
ze willen er alleenmaar beter van worden. Ze
willen eenmegaclaim indienen bij de kerk. Ze
hebbenmij ook benaderd, maar ik hoef niet
bij die groep. Het gaatmij niet om geld. Het
gaatmij om de erkenning dat het is gebeurd.
Ik zit wel in een zelfhulpgroepje, met andere

mensen die seksueel zijnmisbruikt. Je be-
grijpt elkaar, je herkent dingen, je troost el-
kaar. We proberen een keer in demaand bij-
een te komen.
Laatst las ik dat advies over die schadever-

goedingen, in vijf categorieën. Maar danmoet
je als slachtoffer welmet bewijsstukken ko-
men. Een schriftelijke bekentenis van de dader
bijvoorbeeld. Nou, die pater-prefect is al lang
dood. Of een verklaring van Hulp & Recht. Ik
hebme aangemeld bij Hulp & Recht, maar
sindsdien heb ik daar nooit meer iets van ge-
hoord.

Ik denk niet dat ik gebruik zal maken van
zo’n schaderegeling. Ik zoume vies voelen, ik
zoume een hoer voelen als ik geld zou aanne-
men. Zo van: ik ben flinkmisbruikt, en nu
krijg ik er geld voor. Potverdikkie, ik heb geen
zak aardappelen verkocht.
Wat ik zoek, is begrip, erkenning. Ik heb

nooit iets van deMontfortanen gehoord. Ik
heb ooit zelf geprobeerd contactmet ze op te
nemen. Ik ben nog bij de school in Voorscho-
ten langs geweest. Er werdmij vriendelijk
doch dringend gevraagd het pand te verlaten.
Het zou fijn zijn als er iemand van deMont-

fortanen langskwam en zei: Holman, het is ge-
beurd, heel vervelend allemaal, we weten het,
excuses. Want er zijn nog steedsmensen die
het niet geloven. Diep gelovige katholieken,
die zeggen dat het een hetze is.
Als Robert M. kinderen pakt, is de wereld te

klein. Maar over dit misbruik wordt snel ge-
zegd: ach, het is allemaal zo lang geleden. Het
gaatmij er ook niet om dat de daders die nog
leven, nu hard worden aangepakt. Watmoet je
met zo’n 77-jarige die al in het rusthuis zit?
Eigenlijk kan ik niet eens echt kwaadwor-

den op die types. Je hebt het celibaat, je hebt
zin in seks en er lopen alleenmaar jongetjes
rond. Dat is best welmoeilijk, zodat je achter-
af nog best begrip kan opbrengenwaarom zo
iemand het gedaan heeft. Je bent heel kwaad,
en toch weer niet.
Het is het systeem van die katholieke instel-

lingen dat rot is. Dat is het kwaad. Als dat na
vijftig jaar eindelijk bekend en erkendwordt,
dan is al veel gewonnen.’

Heiner Holman (59) uit

Hardegarijp is als jon-

getje misbruikt door

twee paters.

Het seksueel misbruik

heeft voor hem veel ge-

volgen gehad: hij werd

niet geloofd toen hij

het zijn ouders vertel-

de, hij leed aan depres-

sies, zijn huwelijken lie-

pen stuk, zijn drie kin-

deren ziet hij niet meer.

Hij zit nu in een zelf-

hulpgroep met andere

mensen die seksueel

zijn misbruikt.

Het Keerpunt

Als hij voor vakantie
thuiskwam, zei zijn
moeder: ‘Wat zie je
er slecht uit.’ Maar
niemand geloofde
hem. Pas na 45 jaar

vertelde Heiner
Holman over het
misbruik van de

paters. ‘Als anderen
het durven, durf ik
het ook.’Deel 5 in
een serie over een

daad of gebeurtenis
die een heel leven

op zijn kop zet.

Door Peter de Graaf

Foto Ivo van der Bent
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Heiner Holman: ‘Ik denk niet dat ik nog gebruik ga maken van zo’n schaderegeling. Ik zou me vies voelen als ik geld zou aannemen. Potverdikkie, ik heb geen zak aardappelen verkocht.’


