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Achtergrond
De Peter John Schouten Stichting i.o is een initiatief van een groep lotgenoten, ervaringsdeskundigen en
hulpverleners die zich willen inzetten om het werk van Peter John Schouten bij een breed publiek onder de
aandacht te brengen.
De afgelopen dertig jaar werkte Schouten als hulpverlener met mannen die in hun kindertijd te maken hebben
gehad met seksueel misbruik. Hij organiseerde regelmatig info middagen en werkte zowel individueel als in
groepsverband met lotgenoten. Uit deze jarenlange ervaring heeft hij vernieuwende inzichten ontwikkeld over
wat er gebeurt in het moment van het misbruik, wat de schade is en de gevolgen zijn op de lange termijn. Hij
introduceert hierin de begrippen traumaseksualiteit en psychische dwarslaesie.
In 2010 (?) begon hij met het doorgeven van zijn kennis via de opleiding Hulpverlenen na seksueel misbruik en
in 2016 komt zijn boek Traumaseksualiteit uit. Daarnaast onderhoudt Schouten o.a. de website
www.seksueelmisbruik.info. Een groeiende groep betrokkenen ziet het belang en de noodzaak om deze
waardevolle kennis te blijven delen.
Missie
De Peter John Schouten Stichting zet zich in voor een veiliger samenleving door de schade en de gevolgen van
seksueel misbruik zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar te maken. De wereld moet weten hoe verwoestend
seksueel misbruik is. Kennis, begrip en inzicht zijn essentieel om seksueel misbruik eerder te signaleren en
erger te voorkomen.
Visie
Er is verwarring in onze samenleving over hoe om te gaan met seksueel misbruik. Of het nu gaat om het gezin,
de school, de therapieruimte, de gezondheidszorg, de politie: er is onwetendheid, onzekerheid en er zijn
vooroordelen. Het onderwerp is – mede door de Meldcode1 – in professionele zin meer zichtbaar geworden,
maar er blijft sprake van een grote mate van handelingsverlegenheid.
“Seksueel misbruik kun je pas zien wanneer je het kent” is een gevleugelde uitspraak van Schouten. Zijn
inzichten scheppen een kader waar doorheen je de schade en de gevolgen van seksueel misbruik kunt leren
waarnemen. En dat is nodig in een samenleving die voor het overgrote deel blind lijkt voor seksueel misbruik.
Het gros van de leraren heeft misbruik nog nooit aan de hand gehad, maar de statistieken tonen een ander
beeld: een op de drie meisjes en een op de vijf jongens. Op een gemengde klas van dertig leerlingen zijn dat
acht kinderen! Er is geen schoolklas zonder slachtoffers, maar we zien het gewoon niet.
Schouten heeft op een degelijke en grondige wijze in kaart gebracht wat er met het kind gebeurt in het moment
van het misbruik, wat de schade is als het verborgen blijft en wat de gevolgen zijn. Daarnaast heeft hij een
methodiek ontwikkeld waarmee je seksueel misbruik op volwassen leeftijd alsnog kunt verwerken.
Hij introduceert de begrippen traumaseksualiteit© en psychische dwarslaesie©. Seksueel misbruik is een
confrontatie met iets waar je ontredderd van raakt. De combinatie van een schokkende ervaring in de jeugd,
waarbij seksualiteit een belangrijke rol speelde en leeftijds- en/of machtsverschil, rolverschil en verschil in
seksuele ontwikkeling van de betrokkenen onderdeel waren, leidt tot traumaseksualiteit. Traumaseksualiteit is
een tijdelijke seksuele identiteit die een leven lang kan duren.
Seks is de sterkste verbinding die we hebben. Die komt samen in een trauma waardoor je een aantrekkelijk
trauma hebt. Shock en lust raken verbonden. Onmacht komt daarmee in je seksualiteit terecht. Zolang
slachtoffers de link niet leggen met het misbruik blijven ze hun trauma herhalen, ze ensceneren het in alle
mogelijke vormen en gradaties. Dat is traumaseksualiteit.
Daarnaast loop je een verlamming op doordat de dader tijdens het misbruik zijn macht in jou drukt. Hij wordt
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een soort parasiet die in jou gaat leven en machtig wordt. Peter John noemt dit de psychische dwarslaesie.
We moeten de idee loslaten dat seksueel misbruik een individueel probleem is. Dat is het niet. Het gaat ons
allemaal aan. Seks tussen een kind en een volwassene is een openbare aangelegenheid. We moeten leren zien
wat er werkelijk om ons heen gebeurt en ons ermee durven verbinden. Om daar te komen zullen we ons
wereldbeeld en ons handelen kritisch tegen het licht moeten houden en het waar nodig herzien. Omdat kennis,
begrip en inzicht in de problematiek van misbruik noodzakelijk is om handelingsverlegenheid terug te dringen.
Zo kunnen we met elkaar een sociale transformatie in gang zetten om een veiliger samenleving te realiseren
waarin slachtoffers eerder gezien en gehoord worden en misbruik minder diepe sporen achterlaat, bij het
individu maar ook in de samenleving als geheel. De Peter John Schouten Stichting bouwt hierin voort op de
inzichten van Schouten zoals beschreven in zijn boek Traumaseksualiteit2.
Doelstelling
De Peter John Schouten Stichting heeft als doel:
• een bijdrage leveren aan maatschappelijke bewustwording rondom de schade, de gevolgen en de
verwerking van seksueel misbruik o.a. via voorlichting, lespakketten, bijscholing, publiekscampagnes
en documentaires ,
• het uitdragen van en voortbouwen op het gedachtegoed van Peter John Schouten.
Dit alles in de breedste zin van het woord en met alle middelen die de stichting ter beschikking staan.
Structuur
Het bestuur van de Peter John Schouten Stichting zet zich vrijwillig in en bestaat uit: voorzitter, secretaris,
penningmeester. Daarnaast is een groep actieve vrijwilligers betrokken bij de organisatie.
Activiteiten en resultaten
De Peter John Schouten Stichting wil maatschappelijke bewustwording realiseren vanuit de volgende gebieden:
• de maatschappij (publicaties, documentaire, publiekscampagne, voorlichting)
• onderwijs (lespakketten, voorlichting, bijscholing docenten)
• hulpverlening ( (geaccrediteerde???) symposia, bijscholing, voorlichting voor artsen, verpleegkundigen
en therapeuten, doorverwijzing)
• lotgenoten (info-middagen, intro psychodrama)
• rechtssysteem (alternatief onderzoeken: “de dorpspomp” naar de Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie)
In de steigers staan voor 2016-2017:
• Lancering boek Traumaseksualiteit van Peter John Schouten (voorjaar 2016)
• Symposium n.a.v. het boek Traumaseksualiteit (najaar 2016)
• Documentaire (2017)
• infomiddagen voor lotgenoten
• voorlichting hoger onderwijs
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