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Jeugd en seksueel misbruik 

Voorwoord 

Vorig jaar ontstond grote maatschappelijke onrust ten gevolge van een aantal zeer ernstige seksuele 
geweldsdelicten. In enkele plaatsen demonstreerden buurtbewoners tegen de veronderstelde 
aanwezigheid van pedoseksuelen in de buurt. Actievoerders uit Bolsward kondigden aan dergelijke 
personen uit hun buurt te weren. In Urk, Rijswijk en Amsterdam-Oost vonden volksgerichten plaats. 
Een grote meerderheid van de burgers spreekt zich uit voor strengere maatregelen tegen 
(pedo)seksueel geweld. Sommigen opperen om naar Amerikaans voorbeeld de namen en adressen 
van pedofielen te publiceren. Ook justitiële en psychiatrische deskundigen typeren het huidige toezicht 
op bekende geweldplegers als te coulant. Lustremmende medicijnen en preventieve opsluiting zouden 
voor dergelijke personen zijn geïndiceerd. De directeur van Reclassering Nederland meende dat 
gewelddadige pedoseksuelen levenslang zouden moeten worden opgesloten. Tenslotte brandde 
tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in november 1999 een discussie in de Tweede Kamer 
los waarin een hausse aan maatregelen in overweging werd gegeven. Boutellier zegt daarover in dit 
nummer: 'Opgewonden kamerleden strooiden met recidivecijfers en termen als chemische castratie 
en levenslang, en leken tegen elkaar op te bieden met termijnen waarbinnen ontslagen 
zedendelinquenten onder toezicht moeten blijven van de reclassering.'  

Niet verwonderlijk dat veel deskundigen de parlementariërs een gebrek aan distantie hebben 
verweten. Anderen waarschuwen tegen een heksenjacht en het mobiliseren van de volkswoede en 
benadrukken dat niet elke pedofiel een fysieke bedreiging vormt voor kinderen. Weer anderen wijzen 
erop dat de emoties die zedenmisdrijven oproepen, een goede rechtsgang in de weg staan: veel 
verdenkingen blijken verzinsels te zijn; bewijs lijkt van ondergeschikt belang te worden.  

Er is weinig bekend over zedendelinquenten, de aantallen en achtergronden, hun motieven en 
persoonlijkheidskenmerken, en bij welke typen gevaar bestaat voor recidive. Ook is er weinig bekend 
over de vraag welke behandeling bij welke dader past. Onderzoek staat in Nederland nog in de 
kinderschoenen. Dit nummer poogt zicht te bieden op de kenmerken van jeugdige zedendelinquenten 
en inventariseerd allerlei problematische aspecten op het vlak van justitiële aanpak, preventie en 
behandeling.  

In het openingsartikel gaat J.C.J. Boutellier na tegen welke sociaal-culturele achtergrond de huidige 
zedendelicten bezien kunnen worden. Hij constateert dat juist in een tijdperk van ongekende openheid 
rond seksualiteit kinderporno en pedoseksualiteit bijzonder veel morele verontwaardiging 
teweegbrengen. Boutellier besteedt veel aandacht aan moderne veeleisende relaties die onder 
permanente druk staan van mogelijke beëindiging. Veel mannen kunnen hiermee niet overweg. Hun 
onvermogen tot intimiteit drijft hen in een isolement, terwijl hun seksuele beleving, gevoed door het 
pornografische appel van de media en de seksindustrie, vaak een dwangmatig karakter krijgt. De 
alomtegenwoordigheid van pornografie enerzijds en de gelijkwaardigheid binnen de relatie anderzijds 
leidt voor mannen tot de paradoxale situatie 'dat seksuele lust ongeremd kan worden beleefd binnen 
een situatie die steeds hogere eisen stelt aan de zelfcontrole ten opzichte van vrouwen'. Binnen die 
context verschijnt seksueel geweld 'als een desperate poging van sommige mannen om hun seksuele 
identiteit te vestigen ten koste van vrouwen (en kinderen)'. Het onbehagen dat de huidige 
pornografische cultuur genereert, spitst zich volgens Boutellier toe op de uitwassen daarvan, met 
name kinderporno. Kinderporno wordt heftig afgewezen: 'alleen al het woord pedofilie heeft een 
demonische bijklank gekregen.'  

Vervolgens komt een praktijkstudie naar seksuele exploitatie aan bod. Prof. R.A.R. Bullens en J.E. 
van Horn gaan nader in op de processen van grooming, dat wil zeggen de recrutering van jonge 
meisjes door pooiers, en hun inlijving in de wereld van gedwongen prostitutie. Op basis van politie- en 



persoonsgegevens van zestien meisjes laten de auteurs zien hoe de meisjes gerecruteerd werden 
door zogenaamde loverboys. Deze loverboys hanteerden verschillende verleidingsstrategieën, zoals 
het schenken van dure cadeautjes, om de meisjes verliefd op hen te laten worden. De meest 
effectieve techniek om de meisjes vervolgens in de prostitutie in te lijven, was het dreigen met en het 
gebruik van fysiek geweld. Naast geweld maakten de pooiers gebruik van misleiding en chantage 
(dreigen ouders in te lichten of terug naar huis te brengen). Eenmaal ingelijfd werd het voor de meisjes 
steeds moeilijker zich los te maken. Ze waren angstig, werden emotioneel afhankelijk en verkeerden 
in een isolement. De politie werd als vijand gezien.  

Na deze beschrijvende artikelen - van brede maatschappelijke context tot casus - worden jeugdige 
zedendelinquenten aan een analyse onderworpen. A.Ph. van Wijk gaat na wat de 
persoonskenmerken en recidivepatronen zijn van deze groep. Hij geeft eerst een overzicht van 
buitenlandse onderzoeken waarin de dadertypologie gebaseerd is op ofwel persoonlijke 
achtergronden van de plegers (van de neiging tot experimenteren tot obsessieve agressie), ofwel op 
aard van de delicten: hands-off delicten zoals exhibitionisme en hands-on delicten zoals verkrachting 
en misbruik. Wat recidivepatronen betreft blijken vooral hands-off delinquenten een hoog 
recidivepercentage te hebben. Van Wijk bespreekt vervolgens de schaarse Nederlandse 
onderzoeksresultaten naar jeugdige zedendelinquenten. Op basis van eigen onderzoek onderscheidt 
hij generalisten (die allerlei soorten delicten plegen) en specialisten (die zich toeleggen op 
zedenmisdrijven). Criminele carrières blijken vooral in de eerste groep voor te komen. De groep 
specialisten is zeer klein.  

J. Hendriks en B.J. van Roozendaal vestigen de aandacht op de behandeling van jeugdige 
zedendelinquenten. De mogelijkheden tot behandeling variëren van lichte vormen van training 
(taakstraf Rutgers Stichting), tot zware vormen van ambulante behandeling (Ambulant Bureau 
Jeugdzorg) en intensieve intramurale vormen van behandeling (Harreveld). De auteurs pleiten ervoor 
dat de factoren die van belang zijn voor een matching van behandelingsmogelijkheden zorgvuldig 
worden onderscheiden. Daartoe behoren persoonlijkheidsfactoren, gezinsfactoren en 
delictgerelateerde factoren. Bovendien zou iedere jeugdige zedendelinquent aan een 
persoonlijkheidsonderzoek moeten worden onderworpen. Met het oog op het voorspellen van recidive 
is het van belang dat inzicht wordt verkregen in eerder gepleegd misbruik, in de geschiedenis van 
afwijkend gedrag en de duur van misbruik en politiecontacten voor het zestiende jaar.  

Vervolgens komen drie artikelen aan bod waarin problematische aspecten bij de opsporing en 
vervolging van zedenmisdrijven worden belicht. S. Meuwese wijst er in zijn bijdrage op dat de aangifte 
van seksueel misbruik van jongeren door vele factoren bemoeilijkt wordt. Voor jongeren is het 
bijzonder moeilijk om daders bij de politie aan te geven, zeker in geval van incest. In de meeste 
gevallen zijn ze immers van hen afhankelijk. Tot de sleutelfactoren die de aangiftebereidheid bepalen 
behoren de sociale positie en leeftijd van het slachtoffer, de rol van therapeuten en hulpverleners en 
de opstelling van de politie. Ook het klachtvereiste - dat overigens wordt afgeschaft - , een middel van 
het slachtoffer of zijn/haar vertegenwoordigers of belangenbehartigers (Raad voor de 
Kinderbescherming) om vervolging van seksueel misbruik mogelijk te maken, blijkt politieel onderzoek 
van zedenmisdrijven in de weg te staan. Zonder klacht geen vervolging.  

C.S. Groeneveld gaat in op de problemen en dilemma's die de politie tijdens haar 
opsporingswerkzaamheden ondervindt. Wat de opsporing van kinderporno-bezitters betreft richt de 
politie de aandacht voornamelijk op internet. Tachtig procent van het kinderporno-materiaal op internet 
stamt uit de jaren 1960-1975, waaronder de zogenaamde Lolita-opnames. Maar het aantal nieuw 
vervaardigde afbeeldingen neemt volgens Groeneveld toe. Een van de problemen waar de politie op 
stuit is dat foto's steeds vaker digitaal worden veranderd. Onduidelijk is of het aangetroffen materiaal 
echte kinderen afbeeldt. Een tweede probleem is dat op foto's van kinderen een seksueel getinte 
gedraging zichtbaar moet zijn wil er van een overtreding sprake zijn. Een heel ander probleem 
waarvan Groeneveld verslag doet is het verhoor van jeugdige slachtoffers. Kinderen blijken vaak niet 
in staat om de dingen die hen zijn overkomen te vertellen, laat staan adequaat te vertellen. Dat ligt 
zeer precair omdat het verhaal van een jong kind vaak het enige bewijs kan leveren.  

E. Rassin gaat nader in op de betrouwbaarheid van verklaringen van jeugdige slachtoffers. Ook hij 
wijst erop dat er sprake is van bewijsschaarste, aangezien de verklaringen van het slachtoffer de 
enige houvast bieden. Deze getuigenverklaringen kunnen beïnvloed zijn door suggestieve 



vraaggesprekken met mensen uit de omgeving van het slachtoffer. Soms worden jeugdigen 
verklaringen in de mond gelegd en kunnen hardnekkige pseudo-herinneringen aan de seksuele 
handeling ontstaan. Het bij herhaling aanbieden van suggestieve informatie kan leiden tot 
overdrijvingen en volledig onjuiste verklaringen tijdens latere verhoren. Volgens Rassin is het bepalen 
van de geloofwaardigheid van verklaringen vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek een moeilijk 
karwei. Vaak ontbreekt het aan accuratesse. Niettemin wordt het belang van bijdragen van 
gedragsdeskundigen aan juridische besluitvorming vaak overschat, ook door rechters. Dat leidt er 
volgens Rassin toe dat in geval van ernstige zedenmisdrijven rechters snel overtuigd lijken te raken 
van de schuld van verdachten.  

Het nummer sluit af met twee artikelen over pedofilie. Ed. Leuw (WODC) gaat in zijn artikel na of de 
preventieve maatregelen die in de Verenigde Staten en in Engeland recentelijk zijn genomen om het 
gedrag van pedoseksuelen te controleren (registratie en monitoring) in Nederland navolging 
verdienen. In de Verenigde Staten is een grootschalige praktijk van community notification ingevoerd 
(informatie aan burgers over seksuele geweldplegers in hun woonomgeving), terwijl de gevaarlijkste 
subgroep van daders preventief kan worden opgesloten of onder intensief toezicht kan worden 
gesteld. In Engeland is nieuwe wetgeving ontwikkeld die seksuele geweldplegers verplicht zich te 
melden bij de plaatselijke politie. Tevens blijven ze langer onder toezicht van de reclassering. Volgens 
de auteur sluit het Engels model van sociale controle beter aan bij de Nederlandse tradities van 
overleg en integratie dan de op uitsluiting gebaseerde Amerikaanse praktijken. Community notification 
zou binnen de Nederlandse samenleving een oneigenlijk en polariserend instrument zijn. Wel wijst 
Leuw erop dat beperkte notificatie, bijvoorbeeld het in specifieke gevallen op de hoogte stellen van de 
schoolleiding of buurtwerkers, zinvol zou kunnen zijn. Vooral langdurig en intensief toezicht, deels 
volgens het Engels model, acht hij van groot belang voor de kleine groep gewelddadige 
pedoseksuelen.  

Tenslotte schetsen C.C.J.H. Bijleveld, R.F. Meijer en L. Prins in hun bijdrage het profiel van 
verdachten van pedoseksuele delicten (gemeenschap met personen beneden de 16 jaar; ontucht; 
uitlokken van ontucht). Zij baseren zich daarbij op HKS-gegevens over 1998. Het blijkt dat de daders 
voor het overgrote deel man zijn (30 : 1) en overwegend van Nederlandse afkomst (5 : 1). Die cijfers 
wijken af van de overige geweldsdelicten. Voor die delicten valt de proportie vrouwen en personen 
van allochtone afkomst hoger uit. De auteurs menen dat deze resultaten verklaard kunnen worden 
door de verwachting dat zich een aanzienlijk deel incest-verdachten in de populatie bevindt. Wat 
recidive betreft constateren zij dat slechts één op de twaalf pedoseksuele verdachten in 1998 een 
bekende is van de politie. Om die reden zal monitoring of preventie dus slechts een relatief gering 
aantal gevallen kunnen afvangen. Veel monitoring zal ook 'voor niets' zijn.  


