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Ten geleide 

Eind juni 1989 vond er in Gromngen een internationaal congres plaats over 
'Seksuele Kindermishandeling binnen het Gezin'. Op het programma van dat 
congres stonden oOk de namen van twee personen, die een belangrijke rol heb
ben gespeeld in de zaak. OUde Pekela: hoofdofficier van justitie BlOk en toege
voegd voorlichter Wachtmeester. Zij hielden een 'workshop; over de effecten 
van berichtgeving in de media met betrekking tot seksueei geweld. 
In eerste instantIe zou je denken: zaten die mensen nu wel op het goede con
gres? Was het immers met zo, dat het in Oude 1>ekela ging om seksuele kinder
mishandeling door onbekende buitenstaanders, in plaats van door gezmsleden? 
Bovendien IS wellicht een van de meest opmerkelijke resultaten van de zeer 
uitgebreide ondervragingen in Oude Pekela (enkele honderden kinderen, waar
van de meesten vele maien werden onderzocht), dat er geen enkele indicatIe 
van iucest boven tafel kwam. Dit staat lil opvallende tegenstelling tot de bevin
dingen van de Nederlandse incest-onderzoek(st)ers, die doorgaans overal met 
gemak hoge percentages weten te prOduceren. 
In tweede instantIe echter kun je heel wel verdedigen, dat de organisatoren een 
goede greep hadden gedaan door OUde Pekela erbij te betrekken. Immers, Ult
eenlopende vennoedens inzake het seksueel misbruiken van kinderen hebben 
tenminste één aspect gemeen: zij leiden gemakkelijk tot rrwral panic. 
Laatstgenoemd begnp 1S door de Australiër Rossen in de hier voorliggende 
monografie verhollandst tot 'zedenangst' . Als we er van uitgaan, dat m het be
gnp 'zeden' altijd een duidelijk collecuef aspect zit, dan heeft Rossen met deze 
term een aardige bijdrage geleverd tot de woordenschat van de massapSyCholo
gie. Maar hij heeft meer gedaan. Gewapend met massapsycholOg1sche mziCh
ten, en begiftigd met een grote energie in het naspeuren van getuigenissen en 
journalistIeke feiten, heeft hij een zeer uitgebreid overziCht weten te leveren 
van de zaak Oude Pekela. 
Oorspronkelijk was zijn boek een (onder mijn supervlSle geschreven) docto
raalscriptIe. Er zijn maar weinig doctoraaiscriptIes, die zicn zO vanzelfspre
kend tot een publikabele monografie laten omvonnen. In feite zou de leiding 
van bovengenoemd congres er d.an ook goed aan hebben gedaan Rossen voor 
een spreekbeurt uit te nodigen. Daarmee 1S natuurlijk mets gezegd ten nadele 
van BlOk of Wachtmeester; je zOU zelfs kunnen stellen, dat Justitie en politie 
ziCh in de zaak Oude Pekela in het algemeen uitennate prima hebben geweerd.. 
Maar voor een congres met wetenschappelijke pretenties zou het voor de hand 
hebben gelegen om de meest mgevoerae onderzOeker erbij te betrekken. Heb
ben ze dat vergeten, of was hij niet welkom? 
Waarschijnlijk het laatste. Het congres was namelijK met zozeer een plaats om 
uiteeniopende wetenschappelijke meningen mt te wisselen als wel een gele
genheid om te bespreken hoe (nationaal en mternationaal) de seksuele kinder
mIShandeling zou kunnen worden bestreden. 'I\:vijfels aan de jmstheid van des-



betreffende diagnoses werden dan OOk met op prijs gesteld. Aldus werd het 
congres zelf een treffende illustralle van zedenangst. Zoals bij alle massapsy
chologIsche verschijnselen geldt: wetenschappers (en andere groepen Ult de 
maatschappelijke bovenlaag) zijn met bij voorbaat unmuun voor verschijnse
len van psychische besmetting. Integendeel zelfs - ze zijn vaak extra welkom 
als woordvoerd(st)ers van heksenjachten en kruistochten; mlts, natuurlijk, 
hun/haar toewijding aan het betrokken geloof ondubbelzmmg vaststaat. Iedere 
nuance is verClacht. 
ZO IS ook hernaaldelijk gebleken dat wetenschappers (zoals Rossen), die nuan
ces trachten aan te brengen, zelf worden verdacht. Kritiek word.t bestreden 
door aanvallen ad hommem; als Iemand twijfels Ult aan ae gerechtvaardigdheid 
van krmstochten, dan zal hij of zij zelf wel niet deugen. Je kunt veilig voor
spellen dat dit ook het lot zal zijn van Rossens monografie m de handen van 
nogal wat recensenten. En je kunt slechts hopen, dat er ook een aantai recen
senten zal zijn dat gewoon het bewijsmatenaal en de argumentatie weegt. En 
die zijn niet germg. 
Dat zal evenwel mets uithalen hetreffende de oordeelsvonning van de gelovige 
Oude Pekela sekte. Blijkens een verSlag in de Haagse Post van 1 juli 1989 is 
de kwestIe inmiddels gestegen tot satanische proporties. Bij wijze van zoen
offer aan de Satan wordt bij nog levende baby's het hart Ultgerukt en vervol
gens m een gouden kistje begraven. Drie zandbakken m Oude Pekela werden 
onlangs Ultgegraven vanwege dit vennoeden; en toen er letterlijk niets UIt
kwam, constateerde het huisartsenechtpaar JOnker, dat de hartjeS dus elders m 
Oude Pekela zouden moeten zijn te vinden. Ze dachten dat het zou gaan om 
baby's van illegale COlombiaanse heroïnehoertjes. 
SekS-Obsessies alom. En daarvoor bestaan goede en Slechte redenen. Enerzijds 
IS het natuurlijk waar aat kinderen vaak Slecht worden hehandeld, en m dat ka
der ook wel seksueel misbruikt worden. Anderzijds zijn vele volwassenen niet 
in staat om hun eigen seksuele frustraties buiten spel te zetten bij kwesties zo
als deze. Ze zien al snel spOken, heksen, satans. Objectiverende analyses zoals 
die van Rossen zijn daarom Ultennate belangrijk. 
Maar de zaak is nog niet voorbij. Op 14 jmn 1989 verscheen de Califonnsche 
psychiater RonaId Summlt in EO's televlsle-actualiteJtenrubnek Tijdsein. Hij 
vond de berichten UIt Nederiand over 'satanisme' aiannerend èn in overeen
stemming met wat hij zelf in de Verenigde Staten had kunnen constateren. Dus 
moest het wel waar zijn. Het is te hopen dat het nuchtere relaas van Rossen de 
Nederlandse samenlevmg lil staat stelt om twee dingen te doen: ten eerste, het 
probleem van de seksuele kindermishandeling m zijn juiste proporties te zien; 
ten tweede, het probleem van de ongerechtvaardigde kruistOChten op dit terrein 
beter af te handelen dan m de Verenigde Staten gebeurt. 

Juli 1989 Marten Brouwer 
Hoogleraar massapsychologie en openbare mening 

Universiteit van Amsterdam 
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Woord vooraf 

Aan velen ben ik dank verschuldigd voor de bijdrage die zij, in verschillen<1e 
vorm, aan dit boek hebben geleverd. Ik: denk daarbij aan de inwoners van Oude 
Pekela en vele anderen, die mij infonnatle hebben verstrekt en van advles neb
ben gedien<1. Zij allen hebben hun aandeel geleverd in de ontwikkeling van de 
ideeën voor dit boete 
In het bijzonder wil ik bedanken: Jan Schuijer en Yt de Wolf voor hun praktI
sche ondersteuning; Prof. dr. Marten Brouwer voor zijn begeleiding; Jan 
Schuijer, Bob Ferguson, Hanneke Verloop, Manen Abrahamse, Sebes Zeven
huizen, Albert Jan Smidt, Fred Mulder en Wim Joosten voor hun medewerking 
en het grondig doorlezen van het manuscnpt en hun kritiek; Elly en de kinde
ren voor hun geduld en morele steun. 

Mei 1989 Benjamin Rossen 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Oude Pekela IS een Clorp met achtduIzend inwoners. Het ligt in het noorden van 
Nederland, bij de Dullse grens. Toen de strokartonindustne twmtJg jaar gele
den in elkaar stortte, bleef er voor de bevolking niets tastbaars over. Dit leidde 
bij de langdurig werklozen tot bet ontstaan van een subCultuur die gekenmerkt 
werd door hopeloosheid en wrok. De acties onder leiding van de communist 
Fré Meis en bet protest tegen de toenmalige burgemeester, Sake van der Ploeg, 
kregen veel aandacht van de media. Door dit protest werd de burgemeester uit
eindelijk gedwongen zijn ambt neer te leggen. De marner waarop deze gebeur
temssen in de pers werden weergegeven, wekte de inclru.k dat er In Oude Peke
la grote politieke en SOCIale onrust heerste. In feite verschilt Oude Pekela 
echter niet zo veel van andere dorpen m de Groningse veenkoloniën. Als er ai 
onrust was, dan werd dit veroorzaakt door een mmderheid. Het negatIeve beeld 
18 veeleer een mythe, geschapen door- de media, dan werkelijkheid. De door
snee bewoner van Onde Pekela verschilt met van de gemiddelde Nederlander 
en zijn leefpatroon is typisch burgerlijk en voorspelbaar. 
In het weekend van 2 en 3 mei 1987 speelden twee jongetjes mt Oude Pekela, 
de vierjarige Pieter* en de vijfjarige Joost*, seksspeIIetjes met elkaar in de 
bOSjeS. Mogelijk waren er ook nog andere kinderen mt de buurt bij betrokken. 
TIjdens hun spel stak een van hen een takje in de anus van de ander. Later 
bleek dat er kleine wondjes waren ontstaan. Deze gebeurtems was aanleiding 
tot een geweldig sChandaai over vermeende seksuele kindennishandeling. Men 
beweerde dat tientallen kinderen ontvoerd en seksueel misbruikt waren voor de 
vervaardiging van sadomasochistische pornografie. Er deden overctreven en 
angstaallJagende verhalen de ronde, die binnen een paar weken hun weg von
den naar de natIonale media. Opnieuw werd Oude Pekela afgeschilderd als een 
plaats die door schandalen en sociale onrust wordt verscheurei. 
Lang met iedereen zal willen geloven dat zo'n betrekkelijk onbetekenende ge-

'" Namen van direct t>etrokkenen ZOalS ouders en kinderen zijn ter bescnennmg van hun privacy 
veranClerCl. 



beurtenis zo'n grote opschudding heeft kunnen veroorzaken. De veronderstel
ling dat er toch meer gebeurd moet zijn. ligt voor de hand: waar rook is. is 
vuur. Maar hiennee wordt miskend dat de gebeurtemssen in Oude Pekela zich 
afspeelden tegen de achtergrond van een m het hele land toegenomen angst 
voor seksueel misbruik van kinderen, en niet in de laatste plaats voor misbruik 
door handelaren in kinderporno. Deze tzedenangst', een vaak latente angst voor 
een zelden tastbare bedreigIng van fundamentele bestaanszekerheden, is een 
lamtvat dat maar een klem vonkje nodig heeft om tot ontploffmg te komen. 
Zulke explosies nemen de vorm aan van massahysterie, die Zich ook rond Ou
de Pekela heeft voorgedaan. Fred Mulder, rechercheur bij de Gronmgse ge
meentepolitie, afdeling Zedenzaken, heeft dit als volgt onder woorden ge
bracht: 

"Ik geef u op een bnefje: als ik morgen hier in Grolllngen een Oude Pekela 
wil hebben, dan kost me dat drie uur. Eén wijk helemaal op de kop. Want 
dan ga ik naar de SChool toe. En dan vertel ik die leraar, liefst van de kleu
terklas. dat er ontucht gepleegd is met een hele hoop kinderen in de klas. 
Dan geef ik u op een briefje dat dat op het eind van de dag al zo is. Zo werkt 
dat namelijk." 180 

Iemand die als autonteit wordt beSChouwd, wordt geloofd. De zedenangst 
krijgt een tastbaar object om zich op te riChten: de veronderstelde ontuchtple
gers. Een kettmgreactle van geruchten en vermoedens komt op gang, waarte
genover nuchtere beschouwmgen welmg meer kunnen UItrichten. In Oude Pe
kela waren het twee huisartsen die de zaak op gang brachten. De burgemeester 
van Oude Pekela, AJ. Smidt, vertelt hierover: 

Doel 

"Wat wij op dat moment niet goed ingeschat hebben, is dat er door het echtw 

paar Jonker met een gigantische mzet contmu ouders werden bezocht en be
werkt. Er zijn verhalen - en daar zijn getuigen voor - van mensen waar Jon
ker kwam en, alsof hij de politie is, zeI: 'op baSIS van mijn onderzoek IS 
Jullie kind ook betrokken.' En die ouders zeiden: 'nou Ja, en wanneer moet 
dat dan geweest zijn?' Toen en toen:, zei Jonker, waarop de vader zel: 'dat 
kan helemaai met. Dat kind was de hele dag bij me. Ik was met m'n oprit be
zig. De hele dag was hij bij me.' Waarop Jonker ZIch omdraaide en weggmg 
en bij de deur zei: 'en toch was hij erbij betrokken!" 180 

Het IS niet de opzet van dit boek net raadsel van Oude Pekela te ontrafelen. Dàt 
was de taak van politie en justitie. Zij hebben inderdaad na drie dagen onder
zoek het tmlsdrijf kunnen oplossen. Maar het verdere onderzoek, aangewak
kerd door de massahysterie en politieke dlUk van bovenaf, duurde nog bijna 
anderhalf jaar. Het was een politieke schijnvertomng waar politie en justitie 
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welrug controle meer over hadden. Los van het feit dat er flin.k: wat gemeen
sChapsgeld aan werd verspild, leidde het tot de sociale ontwrichtIng van Oude 
Pekela en tot ongerustheid en spanmng m het gehele land. 
Nu het justitieel onderzoek IS afgeSloten kan men afstand nemen van de ge
beurtenissen en iS een reconstructie mogelijk. De bedoeling van dit boek IS te 
beschrijven hoe mensen in de zaak Oude Pekela reageerden op de aantijgingen 
en ontkenningen, en tevens om te laten zien hoe de formele en mformele mfor
matiestromen vonn gaven aan de IJerichtgeving. Het tracht aan te tonen hoe 
angst het menselijk waarnemen en denken vervonnde. De vraag wordt gesteld 
hoe het mogelijk was dat een onbeduidende gebeurtems zotn wijdverspreide 
massahystene teweeg kon brengen. De bevindingen van politie en justitie op 
zich zijn voor deze analyse van ondergeschikte betekems. 
In gevallen van massahystene blijken de feiten muners een heel kleine rol te 
spelen. Of kinderlokkers en pornografen al dan met actief zijn geweest, IS van 
wellug invloed op de manier waarop mensen reageren. We zIen dit in een aan
tal bijna identieke gevallen, zoals de Haarlemse affaire (hoofdstuk 7) en de af
faire-VenhUIzen (hoofdstuk 13), waar seksuele activiteiten tussen volwassenen 
en kinderen werden ontdekt, maar waar de mythevorming weinig aandacht 
scnonk aan wat er in werkelijkheid was gebeurd. In a! deze gevallen zien we 
dezelfde vonn van massahysterie als m Oude Pekela. De meeste reacties waren 
gebaseerd op wat de mensen dachten dat er gebeurd was, of wat zij dachten dat 
er gebeurd zou kunnen zijn. of wat zij wilden geloven. 

Bronnen 

De gedachten en motieven van mensen zijn natuurlijk met direct toegankelijk 
voor wetenschappelijk onderzoek. Datgene wat gezegd en gedaan is tijdens de 
affaire Oude Pekela, voorzover vastgelegd, is nu echter openbare infonnatie. 
De media speelden een belangrijke rol bij het verkrijgen van verklaringen en 
bij het regIstreren en rapporteren van de gebeurtemssen. Er bestaan nog andere 
documenten, zoals bneven, rapporten en politieke verklaringen. In de lOOp van 
het vooronderzoek voor dit boek zijn urenlange mterviews op de band opgeno
men. Deze vonnen eveneens een concreet archief. Al deze documenten te za
men vannen het ruwe matenaai voor de in dit boek beschreven analyse. 
Dit project zou minder mteressant geweest zijn als het geleid zou hebben tot 
een eenvoudige compilatie van het materiaal en het navertellen van de zaak 
Oude Pekela. Dit boek beoogt meer. Het biedt namelijk een theorensch kader 
en een interpretatie van het matenaal. De 'zedenangsttheone: en de rol die mas
sahysterie in dit verband speelt, vonnen het fundament dat gebruikt zal worden 
om de tegenstrijdige verklanngen van de ldnderen, hun ouders en de ambtena
ren van Oude Pekela te interpreteren. Deze theone IS gebaseerd op de theorie 
van de moral panic van Stanley Cohen (1972). 
Het plaatst ook de meningen van intellectuelen en de bemoeIenis van bepaalde 
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groeperingen en somnuge moraalridders in een helder daglicht. Vrijwel alle 
kranten schreven ten tijde van de zaak Oude Pekela over de affaire. Daar waar 
een vergelijking kon worden getrokken met de berichtgeving in NRC Handels
blad, Trouwen De VolksJcrant, waren de sensatIonalisertng en verdraaiing van 
feiten bij somnuge andere kranten heel duidelijk. In een poging de gelleurte
nissen te reconstrueren, is bij voorkeur gebruik gemaakt van citaten en feiten 
zoals deze aoor de Iletrouwbaardere bronnen, zoals NRC Handelsblad, werden 
gepubliceerd of waar dezelfde mformatle in meer dan één bron werd gevon
den. Veel Citaten Uit De Telegraaf en Vrij Nederland lieten zien hoe de pers 
kans zag een collectieve mytlJ.e te ontketenen. Hoewel al het matenaal op sleu
telwoorden werd geanaiyseerd en m de data base is ingevoerd, werd uiteinde
lijk maar een Iletrekkelijk klein percentage voor dit boek gebruikt (zie bijlage 
1). 
TOCh IS dit boek ook een compilatie. Hoewel het matenaal natuurlijk werd ge
selecteerd en opnieuw geordend, kan het beSChouwd worden ais een archief 
van de affaire Oude Pekela, gezien door de ogen van de pers. Het verhaai van 
Ouae Pekela gaat met over kinderlOkkers. Er wàren naruelijk geen kinderlok
kers. Het is een verhaal over wat mensen vertelden en hoe de pers dit voor het 
publiek 'bewerkte'. In het boek zijn veel citaten opgenomen waardoor de lezer 
dichter bij de oorspronkelijke bronnen komt. 

Onderstroom van angst 

Ouae Pekela is geen op ZIChzelf staand geval, maar één enkele gebeurtems In 

een grotere maatschappelijke Ilewegmg. Uitbarstingen van massahysterie, zo
als in Oude Pekeia, worden begrensd door tijd en ruimte. De theorie van de ze
denangst daarentegen heeft betrekking op maatschappelijke en massapsychOlo
gische processen die zich over een iangere penode uitstrekken. Ze poogt te 
verklaren welke factoren ten grondslag liggen aan de angst die achter massa
hystene schuilgaat. Zedenangst kan het beste worden omschreven als een on
derstroom van angst, die de menselijke waarneming verdraait en van tijd tot 
tijd tot uitbarstingen leidt. Anders gezegd: ae hystensche uitbarstingen vormen 
de bedrijven van het toneelstuk dat 'Zedenangst' heet. 
Met zedenangst wordt met bedoeld dat mensen bang zijn voor .zeden, maar dat 
zij bang zijn voor het verlies van g6eae zeden. Gesteld kan worden dat zeden
angst een blijvend kenmerk is van cuituren met een moreel zelfbewustzijn. Na
dat de mens, zoals beschreven door Rousseau, zijn primitieve onschuld had 
verloren, ging hij op zoek naar algemene regelS die de grens moesten aangeven 
tussen acceptabel en met-acceptabel gedrag. Daardoor ontstond echter tevens 
de angst voor overschrijding van deze grenzen en voor de sociale ontwrichtmg 
die daar naar verwaChting door zou ontstaan. Dit is natuurlijk een vereenvou
digae voorstelling van zaken. In grote lijnen echter loopt de tendens om steeds 
meer grenzen, waarden en normen vast te stellen en sneller bepaalde zaken ais 
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afwijkend te bestempelen. parallel met de ontwikkeling van een geletterde 
'bourgeoisie; en het streven naar een burgerlijke leefwijze. 
Met de opkomst van de 'kleine burgerij', die steeds meer maatschappelijke In

vloed krijgt, wordt het streven naar fatsoen en onberispelijkheid in het dage
lijks leven steeds belangrijker. Afwijkend gedrag vormt aaarbij een bedrelgmg 
voor de orde en regelmaat, die kenmerkend waren geworden voor de 'bour
geOISIe', en wordt eerder opgemerkt. Naannate de de strijd voor rust en orde 
bewuster wordt, neemt de angst toe. 
Die angst komt m goiven. In iedere golf manifesteert ZIch een nieuwe bedrei
gmg in de vorm van afwijkend gedrag of een afwijkende ideOlOgie. Zo'n golf 
breidt ;ZICh langzaaru uit en het afwijkende gedrag wordt het voorwerp van de 
collectieve fantasieën. De oude mythen, die de volkSduivel van een eerdere 
golf beschrijven, worden opnieuw verteld en aangepast en vormen zo het kader 
voor de nieuwe volkSdUlvel. 
Het McCarmy-tijdperk In de Veremgde Staten IS een bekend voorbeeld van een 
dergelijk proces. In die periode werden de commumsten Ilestempeld als volks
duivels. Er werd hetzelfde over hen verteld als eeuwen daarvoor over heksen. 
Zij werden ervan verdacht grote netwerken te bezitten die tot ver over de natio
nale grenzen reikten. Zij werden als een grote bedreiging voor de maatschappij 
gezien. In wezen echter werd de Amerikaanse maatschappij veel meer be
dreigd door haar eigen angsten dan door de communisten. Maar slechts weIDlg 
mensen zagen dat in die tijd. 
Een voorbeeld van de hedendaagse volksdUlvel is een volwassene die de gren
zen van maatschappelijk geaccepteerd gedrag met kInaeren overschrijdt door 
seksuele relaties met kinderen aan te gaan. Een reclasseringsambtenaar van 
Parkhurst Prison, Engeiand, maakt gebruik van beelden uit de anticommurus
tische mythe wanneer hij steit dat pedofielen "net als terroristen, cellen m al 
onze grote steden vormen"- i De formule van zedenangst uit vonge decennia 
herhaalt ZIch in de huidige zedenangst m Engeland rond homoseksualiteIt en 
pedofilie. 
In Iedere golf van zedenangst VOltrekt zich een groot aantal processen. De 
volksduivels mogen dan verschillend zijn, de processen blijven aezelfde. Bij 
nadere analyse van het mechanisme van de zedenangst blijkt dat de gezamen
lijke overtUlgmg, die de grondslag voor de angst vormt. door de latent aanwe
zige ongerustheid wordt gevoed en zich Ulteindelijk ontlaadt door uitbarstmgen 
van massahysterie en een collectIeve verstandsverbijstering. De mythe groelt 
slechts langzaam: soms in een aantal jaren, soms ook IS er een generatIe oflan
ger voor nodig. Maar uitemdelijk leidt mythevormmg ertoe dat mensen gaan 
geloven lil de meest verbazmgwekkende. dOCh totaal ongefundeerde bewerin
gen. Dit proces van mythevorming gaat met kleine stapjes. maar met Iedere 
stap WOrdt het Ileeld van ae volksdUIvel bedreigender en de neiging om te re
ageren op de volksdUlvel die men meent waar te nemen, groter. Elke stap is er 
één dichter bij de waan en legt de basis voor het nemen van de VOlgende. 
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Een dergelijk proces vond plaats in het vooroorlogse DuitSl~d met betrekldng 
tot de jOden. De antl-joodse propaganda beg?n met een theone over genetIsc~e 
mferioriteit, die leidde tot de mythe dat joden een soort monsters waren., die 
zelfs met het recht hadden op een menselijke status. In prop'agandafi~ms heten 
<Ie nazi's scènes Z1en, waarin bij voorbeeld een aantrekkelijke blondine wor<lt 
gemarteld en verJcracht <loor goed georgamseer<le ben<1es joodse jongeren. Op 
sChool werden de germaanse kinderen gewaarschuwd voor de Joden. Er wer
<len pamfletten g.,ClrUkt en verspreid waarop joden stonden afg':tJeeld als ste
reotlepe kinderlokkers, compleet met grijze regenj~s en verloellijke mo~even. 
OOk voor volwassenen had men een verhaal klaar: JOden zouden mternanonale 
netwerken beZItten en er zou een joodse samenzwering bestaan o~ ZIch mees
ter te maken van het wereld-bankstelse1. EvenalS de meeste raclstlsche stereo
tiepen, waren <Ie beSchrijvingen mnerlijk. volkomen tegenstrij~ig .. Aan <Ie ene 
kant wer<l gezeg<l dat joden mtellectueel infeneur waren, terwljl ZIJ aan de an
<lere kant als bedrieglijk sluw wer<len afgeschilder<l. Na<lat deze ~.e<1enangst 
ongeveer vijf jaar officieel was gepropageerd, kwam de weg vnj v~r het 
openlijk plegen van gruwelijkhe<len tegen <Ie joden, zonder <lat het publiek er
tegen in opstand kwam. De Ne<lerlan<lerS daarentegen, die met het doelwit van 
deze propaganda waren geweest, waren in het algemeen echter geschokt door 
het feit dat Duitse soldaten de joden hier zo wreed konden behandelen. 

Heksenvervolging 

Op een bepaald moment in de ontwikkeling van een nieuwe golf van zed~n
angst, een golf die iang onopgemerkt kan aanzwellen, wordt het fenomeen m
eens snel zichtbaar in de vorm van uitbarstmgen van_ massahystene. ~gst 
voor de algemeen opgemerkte bedreIging kan een reactie veroorzaken di~ nog 
meer angst opwekt. waardoor het gevaar als nog groter wordt ervaren. ~lt Spl
raaleffect, <lat plotseling schijnt op te kUnnen <luiken, kan tot spontane Ultbars
tmgen van woede en algemene verontwaardiging leiden .. Gevallen waann men 
voor eigen rechter gaat spelen, zoals dat destijds bij hekSenjachten gebeurde, 

zijn niet ongebruikelijk. . 
In tegenstelling tot de algemeen heersende opinle kwam heksenvervolgmg met 
m de middeleeuwen voor. Wel werden meer ZIchtbare groepen, zoals lepr?Zen 
en joden vervoigd, maar minder georganiseerd en meer sporadis~h. ~eksenJacht 
IS een modern verschijnsel. Pas smds de opkomst van de burgenJ dU1k~n er ver
halen op over heksenvervolging. Vóór <Ie UltvUlding van <Ie bOek<1rukkunst 
heeft het verschijnsei trouwens niet plaatsgevonden. Pas door de publikatie van 
de Heksenhamer (1487) geschreven <loor Heinnch Institoris en JakOb Sprenger, 
precies vijfhon<ler<l jaar voor de zaak Ou<le Pekela, ontston<l o~~er <Ie ~telli
gentsla en de opkomende burgerij van de westerse maatschappIJ een WIj~Ver
breide angst voor zwarte kunst en dUlvelverenng. Men kon m het boek lezen 
hoe men heksen kon herkennen en van hekserij verdachte personen moest on-
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<Iervragen. Het was met name door dit boek <lat regelInahg teruglcerenae golven 
van heksenvervolgmg III de daaropvolgende eeuwen plaatsvonden. 
Er zijn structurele parallellen te trekken tussen de Hekllenhamer en <Ie he<len
<laagse publikatIes over 'signalen van incest', en boeken zoals het Lanning Re
port. Die parallellen zijn niet toevallig. Soms IS met alleen de logIca, maar ook 
<Ie strekking hetzelfde. Het Lanning Report is een actueel EB.I. docmnent uit 
1987, <lat aangeeft hoe pe<lofiele karakteristieken herkend kunnen worden. De 
feitelijke titel luidt: Child Motesters: A Behaviorat Anatysis. Het is een typOlo
gIe van 'mIsdadigers', die nauwelijks het niveau van Readers Digest haalt en 
bevat <Iezelfde tegenstrijdige lOgica als een willekeurig handboek voor heksen
vervolging. In dit boek, en Ul soortgelijke Amerikaanse 'studies' worden pedo· 
fielen omscbreven als maatschappelijk onvolwaardige personen, die een lage 
<lunk van ZIChzelf hebben en met In staat zijn relahes aan te gaan met hun leef
tijdgenoten. Daarnaast zouden zij ook nog over een internatlonaal netwerk 
voor onderlinge kinderhandel en uitwisseling van kinderpornografie beschik
ken. Deze handleiding, die preten<1eert een pSyCholOgiSChe studie te zijn, IS van 
laag wetenschappelijk gehalte (Schuijer, 1989). De publikatie ervan en <Ie ver
spreiding over vrijwel alle Amerikaanse politiebureaus, heeft niettemin grote 
inVloed gehad op het ontstaan van de huidige zedenangst in de Verenigde Sta
ten. 
Na de eerste uitbarstingen van massahysterie volgen er meer. Er ontstaat een 
wijdverspreide kettlllgreactie. Een voorbeeld van zo'n ketlUlgreaCtle die mt ze
<lenangst voorkomt, wor<lt <loor Tiehnan (1982) als volgt beschreven: 

.. In de aChttiende eeuw keert het tij en de wereldmacht der Republiek taant 
ZIenderogen. Dat blijkt ook UIt <Ie voor Nederlana ongunshge afloop van <Ie 
vre<lesonderhan<lelingen in UtreCht (1713). Bij die gelegenneid confronteren 
buitenlandse diplomaten de Nederlandse samenieving met openlijker homo
seksueel gedrag dan zij daarvoor OOIt heeft meegemaakt. Hier ligt vennoe
delijk mede de oorsprong van het woord 'Utrechtenaar' in de betekenis van 
homoseksueel (Van Daie). Nu komen een aantal factoren elkaar versterken: 
de door het calvinisme strenger nageleefde zedenleer en de bekender gewor
den bijbelteksten over Sodom; de toegenomen maatschappelijke onzeker
heid en de gestegen werkloosheid; de aantasting van de dijken door de paal
wonn, hetgeen als een straf van gOd worc1t gezien; de eerder genoemde 
openlijk confrontatie met homoselCsueel gedrag van buitenlandse diploma
ten; en de door predikanten ingezette aanval op de 'helsche boosheit of grou
welyke zonde van Sodomie', die Slechts doelmatig bestreden lCan worden 
door de meest :afschowelijke' straffen, omdat anders geheel het volk door 
gOd gestraft ZOU wor<len gelijk Sodom. 
De koster van de Utrechtse dom ontdekt januari 1730 dat de SOdomieten een 
geheime ontmoetingsplaats hebben te midden van de resten van de gedeelte
lijk ingestorte kerk. De bedrijvers van het 'yuyle werck' en het 'Wilhelmus 
door de vuyst; worden opgepakt, waaronder ene Zacharias Wilsma, een 
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voormalig soldaat. Deze Wilsma blijkt de 'aldergrootste soctonuet': zijn be
Kentenissen maken het Utrechtse gerecht duidelijk dat er een groot sodomi
tiSCh netwerk bestaat waarbij zelfs vele vooraanstaanden betrokken zijn. Er 
treedt een sneeuwbaleffect op: vele beschuldigden doen weer nieuwe be
SChuldigingen. Vanuit Utrecht worden brieven gestuurd naar rechtbanJ.cen in 
andere steden, waar vervOlgens de JaCht op sodomieten eveneens wordt geo
pend. 
De gerechtelijke vervolglng beglnt op 22 februan 1730 in Utrecht, slaat op 
22 meI over naar Amsterdam en breidt ziCh uit over: Den Haag (12 Juni), 
Zutphen (19 Juni), Haarlem (24 Juni), Kampen (29 Juni), Delft (1 Juli), 
Zwolle (9 Juli), Gromngen (17 Juli), Schieland (14 augustus), Naarden (30 
augustus), Voorburg (8 september), LeeUWarden (30 september) en dan lijkt 
het alsof deze golf tot staan Komt. Er hebben dan nog enkele bereChtingen 
plaats in 1731 in Woerden (3 Januari), Middelburg (23 mei) en Vianen (27 
augustus). Daarna vindt de vervolging dan zijn inderdaad 'afschouwelijke' 
dieptepunt In het berucht geworcten monsterproces te Paan bij Groningen op 
24 september 1731, waar 22 mannen en Jongens van 14 tot 54 jaar gewurgd 
en verbrand worden. In totaal wOrden 289 personen vervolgd, van wie de 
meesten worden verbannen. OOK worden velen gewurgd en verbrand. Ande
re straffen zijn ophanglllg, roosteren, onthOofding en verdrinking. Opmerke
lijk IS dat vooral hooggeplaatsten ZIch aan de berechtmg weten te onttrek
ken." 

Met hun beelden en mythen kleuren de golven van angst de decennia. Mensen 
die ZIch volledig door maSSahysterie laten meeSlepen, ZIen door hun zeden
angst niet hoe kunstmatig en opgeblazen hun waarnemmg van het afwijkende 
en Iledrelgende is. Zij beseffen evemnm hoe nusplaatst hun gedrag IS. In hun 
ogen is het gevaar reëel en ligt het voor de hand dat zij in acne moeten komen. 

Stadia 

Zedenangst verloopt m zeven stadia: 
Zedenangst begint met BEWUSTWORDING. Tijdens deze fase worden mensen 
ZiCh meer bewust van bepaalde vormen van afwijking. De afwijking, die in de 
meeste gevallen altijd ai in een onschuldige vonn aanwezig was, wordt op
nieuw gedefimeerd als lets bijZOnders en bedreigends. (hoofdstuk 4) 
SYM:BOOLVORMING vmdt plaats wanneer een aantai opvallende kenmerken van 
het afwijkende gedrag of van het afwijkende individu worden geïdentificeerd 
als essentiële eigenSChappen van die afwijking. De symbolen zijn in staat om 
uit zichzelf een emotionele respons teweeg te brengen. (hoofdstuk 5) 
OVERDRDVING en VERDRAAIING van de informatie ontstaan wanneer de achter
grondangst bevestiging Vindt 10 de algemene verlleelding. Er vmdt geen objec
tieve beoordeling meer plaats van zowel de fonnele ais de Infonnele infonna
tiestroom. Er ontstaat een nog sterkere nelgmg het afwijkende indivu als 
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stereotype van de volksdUIvel te uefiniëren. (hoofdstuk 6) 
VERSTERKING VAN ROLPATRONEN doet zich voor ais mensen de mythe van de ze
denangst gaan vertalen naar gedragspatronen. Het afwijkende mdividu gaat 
steedS meer op de volksduivel lijken. Ten tijde van massahysterie vindt een 
versterking van de rolbevestigmg plaats: degene die afwijkt wordt afwijkender, 
het slachtoffer wordt meer slaChtoffer en de held wordt heldhaftiger. (hoofd

stuk 7) 
VERBREIDING is het proces waarbij de oorspronkelijke gebeurtenis of de oor
sprOnkelijk waargenomen afwijking wordt gekoppeld aan andere .afwijkende 
gedragmgen. Er worden bijvoorbeeld verbanden gelegd tussen kmderporno, 
verkraChting, incest, drugs, de maffia en corruptie op regeringsmveau en ... ten 
slotte denkt men dat door deze nieuwe bundeling van dUIvelse machten de hele 
samenlevmg wordt bedreigd en op zijn kop wordt gezet. (hoofdstuk 10) 
DOORWERKING vmdt plaats ais de hysterici een lcrtllStocht gaan voeren. In deze 
fase onstaan er, ais antwoord op de ontstane paniek, structurele veranderingen 
in de maatschappij. Dat kan betekenen dat er meuwe orgamsaties worden ge
vormd of dat er nieuwe wetten worden gemaakt. Het kan zelfs inhOUden dat de 
grondwet van een land wordt gewijZigd. (hoofdstuk 11 en 12) . 
UITDOVING betekent dat de zedenangst afneemt en de samenlevmg haar aan
dacht richt op nieuwe volksduivels. Er bestaat echter geen enkele garantie dat 
de zedenangst mderdaad zal verminderen. Meer dan een kwart eeuw na de pe
node McCarthy sprak de Amerikaanse president nog steedS over 'the evil em
pire' toen ruj Ue SovJet Unie bedoelde. Dat 'boosaardige' leefde waarscrujnlijk 
meer lil de verbeelding van sommige Amerikanen ctan dat het in werkelijkheid 

bestond. (hoofdstuk 13) 
De zeven genoemde stadia lopen echter in elkaar over; in werkelijkheid is ze
denangst een complex en chaotisch verlopend proces. Symboolvormmg bij 
voorbeeld is ook een Ilejangrijk element van de Ilewustwordingsfase en draagt 
bij aan de versterking van de waargenomen afwijking. De categorieën zijn 
daarom met exact af te bakenen en de chronologische volgorde die hier gesug
gereerd wordt, is slechts een vereenvoudigmg van het werkelijke proces, waar
m de meeste aspecten van zedenangst ZICh tegelijkertijd afspelen. 
Op een bepaald moment m de ontwikkeling van zedenangst onstaan kritieke si
tuanes die worden veroorzaakt door het waarnemen van ai dan niet feitelijk af
wijkenu gedrag. Bij massahysterie staat de gezamenlijke overtulglfig dat de be
dreiging bestaat centraal, en met nOOdzakelijkerwijs de feitelijkheid ervan. De 
zaak Oude Pekela IS een duidelijk voorbeeld van massahystene die uitbreekt 
ais gevolg van zedenangst met betrekking tot incest, seksueel misbruik en kin
Uerporno, dat hèt wereldfenomeen van ue jaren taChtig lijkt te zijn. Voor een 
beter begrIp van het verschijnsel zedenangst zouden meerdere gev~len van h~t 
uitbreken van massahysterie moeten worden geanaIyseeerd. In dit boek zal de 
aandaCht echter voornamelijk worden gencht op Ue affaire Oude Pekela. Deze 
zaak Îs namelijk een uitstekende afspiegeling van de rampzalige gebeurtems-
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sen die de hedendaagse zedenangst karaktertseren. Wel zal een aantal vergelij
kingen met andere zaken worden getrokken. De lezer mag niet het idee krijgen 
dat de zaak OUde Pekela uniek IS. 

Massahysterie 

Het gebruik van het woord 'massahysterie' kan, voor diegenen die niet bekend 
zijn met het massapsychologiscbe begrip, nogal mIsleidend zijn. Misschien 
schieten er beelden door het hoofd van mensen die, in algehele staat van razer
nij en met schuim op de mond, rondspringen en flauwvallen. Dàt wordt in elk: 
geval niet bedoeld. De definitie die hier gebruikt wordt, IS van Smelser (1963) 
en IS ontwikkeld uit diens theorie over collectIef gedrag. 
MaSSahysterie heeft betrekking op collectief gedrag als reactie op een pseudo
criSIS die voortvloeit uit een gezamenlijke overtuiging dat een ramp is geschied 
en de daannee samenhangende angst. Het uiterlijk gedrag van mensen kan de 
indruk wekken dat zij heel ratlOneel bezIg zijn: er worden vergadenngen be
legd om de waargenomen crisis te bespreken; er worden plannen gemaakt en 
verklaringen afgelegd. Zolang de waarnemer ook m de cnS1S gelooft, zal hij 
niet gemakkelijk onderkennen dat er van massahystene sprake is. In die zm 
verschilt zo'n ramp dan ook wezenlijk van een natuurramp. Cohen (1972) legt 
mt dat natuurrampen worden gekenmerkt door werkelijke gebeurtenissen, 
veelal zonder waarSChuwing vooraf. Rampen die aanleiding geven tot massa
hysterie worden daarentegen gekenmerkt door gerucbten over gebeurtenissen, 
die zijn voorafgegaan door tal van waarscbuwmgen en voorspellingen, en die 
een pSyChOlogische opbOuw hebben. 
Nadat gedurende een bepaalde periode de psychOlogische factoren ziCh hebben 
opeengestapeld, wordt toenemend overdreven gedrag acceptabel. Zo liet dr. 

GerrIt Mik, psychiater in ruste, die door justitie was mgeschakeld om te helpen 
bij het scheiden van feiten en fantaSIe in de verhalen van de kinderen van Oude 
Pekela, ZIch meeslepen door de massahysterie en verklaarde: "Ik: sta verstomd. 
Het houdt me dag en nacht bezig. Ik droom erover." 2 

Mensen die zijn viSIe op bet gebeurde deelden, vonden zijn gedrag niet patho
logISCh. Dr. Mik had inderdaad geen scbuw op de mond. Maar hij beweerde 
dat de mensen in Oude Pekela al evenmm hystenscb waren, want: ,,'" ze ge
dragen ZIch veel te correct. Ze geven geen grote bek, ze sprmgen met uit hun 
vel." 2 
Los van het feit dat deze conciusies niet geheel naUWkeurig zijn - m Oude Pe
kela waren er mensen die Zich wel degelijk openlijk hystensch gedroegen -
onthullen zij een gebrek aan mz1cht in het fenomeen en suggereren dat dr. Mik 
zelf ook het slaChtoffer zou hebben kUnnen zijn van de collectief heersende 
waanideeën. In uiterst extreme gevallen komt, zoals eerder omSChreven, uitzm
rug gedrag voor, maar niemand bestempelt dat als ZOdanig. 
Het collectIeve angstgevoel, aangeduid als zedenangst, dat smeult tussen de re-
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gelmatig terugkerende uitbarstingen van maSSahystene, kenmerkt ZIch n~it 
door uitzmmg gedrag en UIt zICh meestal slechts meen verdIaaiing van begnp 

en waamemmg. 
Deze theorie over massahysterie biedt een goede basis voor het analyseren van 
het begnp 'zedenangst'. Het IS geen voorspellende theorie. Hoewel ~ iedere 
golf van zeC1enangst dezelfde processen aan te wijzen zijn, vormen de zeven 
categorieën geen 'natuurwet'. Wanneer de fase van bewustwording begmt, IS er 
geen reden om aan te nemen dat nOOdZakelijkerwijs het stadium van verst~r
bng van rolpatronen VOlgt. Het proces leidt ook niet altijd tot gtote uitbarstm
gen van massahystene. Het IS echter ook mogelijk dat de golf onvoldoende 
wegebt en dat als gevolg van de zedenangst de ene na de andere ramp plaats
vindt. SindS 1980 zijn er in de Veremgde Staten bonderden 'Oude Pekela's' ge
weest en berichten over ontucbt en incest hebben in dat land gezorgd voor dui
zenden kleme cnssituaties. Hoewei Hechler (1988) spreekt over een backlash 
IS er geen aanwijzmg dat de zedenangst m Amerika afneemt. 
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Hoofdstuk 2 

Zedenangst in Amerika 

Zeaenangst voor ontucht met minaerjangen en pornografie kent m ae Verenig
ae Staten een langere geschiedems aan in Nederland. In ae lOOp aer tijd zijn al 
verschillende golven over Amerika heen gespoeld. Een ervan ontstona na het 
uitbreken van een abSOluut mt de lucht gegrepen golf van massahysterIe rond
om 'de venniste kinderen'. Foto's van deze kinderen werden op de verpakking 
van allerlei a1leaaagse huishoudproaUkten afgearukt. Via televlSlespots wera 
de aandaCht op de zaak gevestigd, burgers vonnden aktiegroepen en er wenlen 
nieuwe wettelijke maatregelen afgekondiga. In Washington, D.e. werd het 
Nattonal Center for Missing ana Exploitea Children opgericht. Uiteindelijk 
braCht een eenvoudige analyse aan het llcnt aat ae mythe rond de vermiste kin
deren was ontstaan door het over het gehele land uitbreken van een golf van 
massahysterte, waarvoor vrijwel geen grond aanwezig was geweest. Deskundi
gen kWamen tot de conclusie dat 95 procent van deze kJnaeren tot de groep 
weglopers behoorde. Zij keerden meestal binnen drie dagen weer bij hun ou
ders terug. Daar komt bij dat vier procent van deze categorIe vermisten door 
hun eigen Ouders waren ontvoerd, als laatste strohalm m een rancuneus ge
vecht om de voogdij. Hoogstens één procent van alle venniste kinderen was 
door vreemden ontvoera. In aecember 1985 stonaen 53 onopgeloste gevallen 
bij ae FBI geregistreerd. (Schneider, 1986) 
Nog steeas prijken echter ae foto's van zogenaama venmste kinaeren op het 
melkpak op ae ontbijttafel van ae meeste Amerikanen. Jaren nadat sommige 
kinderen al waren teruggevonden, stond hun foto nog steMs op het melkpak. 
Op deze manier een beroep aoen op de bevolking IS nusleidend en dient geen 
enkel zrnvol aoel; het verspreidt aIIeen maar onnodige angst. Nog steeas den
ken veel Amerikanen dat duizenden kinderen jaarlijks door onbekenden wor
aen gekJdnapt. 
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WeinIg gevoel voor geschiedenis 

Een steeds terugkerend kenmerk van zedenangst is de gedachte dat er iets 
nieuws gebeurt. Voor veel mensen schijnt de geschiedenis met verder terug te 
gaan dan twee generatIes. Terwijl men ziCh heel duidelijk de door grootouders 
vertelde verhalen en overgeleverde opvattingen herinnert, schijnt alles wat zich 
voor die tijd heeft afgespeeld verdwenen te zijn in de abstractie van geschiede
nislessen uit de schooltijd. 
Het IS opvallend hoe weimg gevoei voor de geschiedenis wordt tentoonge
spreid in tijden van zedenangst. Het IS toch op zijn minst emgszins naïef om te 
denken dat de mstincten en gedragspatronen van onze soort plotseling kunnen 
veranderen en een nieuw tijdperk kunnen mluiden waarin, als nooit tevoren, 
kidnapping, incest en seksueel rmsbruik van kinderen op grote schaal voorko
men. 
De thans heersende zedenangst is in feite een oude hystene, alleen in een ande
re verpakking. De pamek die aan het eind van de negenuende eeuw rond mas
turbaue ontstond, was op dezelfde logica gebaseerd en bevatte veel dezelfde 
elementen als eerdere golven van massahysterie. Het was een algemeen ver
oreide opvatting dat kinderen die masturberen blind zouden worden. of dat zij 
een bochel zouden krijgen, of dat zij zWakzinnig zouden worden. Het verlan
gen naar masturberen werd toegeschreven aan degeneratie, een verklarend 
concept dat weliswaar een wetenschappelijk tmtJe werd gegeven, maar waar
voor geen enkele wetenscnappelijke basis bestond. 

Degeneratie 

Het begrip 'degeneratie' is typIsch een interpretatie die voortkomt UIt zeden
angst, en is afgeieid van een populaire biOlogische theone: genetische degene
ratie zou een reeks psychologische pathologieën veroorzaken, onder andere de 
neigmg tot CrIminaliteit en homoseksualiteIt; deze twee laatste verschijnseien 
zouden met elkaar verband houden. Degeneratie werd tevens geassocieerd met 
lagere morele waarden. Ook het feit dat Iemand tot de arbeidersklasse behoor
de zou een roi spelen. De molecularre biologie bestond toen nog met, waardoor 
een dergelijke etiOlogie (leer der oorzaken) niet kon worden bewezen, noch 
kon worden weerlegd. Uiteindelijk leidde de verspreiding van dit soort ideeën 
ertoe dat bepaalde groepen veroordeelden en zwakznmigen werden gesterili
seerd. De theorie van de degeneratie legde de baSIS voor de nationaal-socialis
tische leer. 
In onze tijd gelooft memand meer dat de gezondheid van een kind wordt be
dreigd als het masturbeert. Om de een of andere reden denken veel mensen te
genwoordig dat, wanneer een VOlwassene het geSlachtSdeel van een kind aan
raakt of zijn erotische gevoelens prikkelt, het kind als geVOlg daarvan steevast 
psychisch wordt beschadigd. Misschien dat ooit, In een meer verliCht tijdperk. 
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de mensheid met hetzelfde gevOel van ongeloof op onze kruistocht tegen 'on
tucht' met minderjarigen terugkijkt. als het gevoel dat ons bekruipt wanneer 
wij gravures zien van leren en metalen kuisheidsgordeis, die gebruikt werden 
om onze grootouders in hun jeugd tegen zichzelf te beschennen. _ 
Dank zij de intellectuele traditie in Nederland en net feit dat de media m hun 
bencntgeving genuanceerder zijn dan m de Engelssprekende landen, heeft men 
in dit land de golf van massahystene emge tijd kmmen weerstaan. Ook nu nog 
blijkt de massahysterie ntinder hevig te zijn dan de pamek die in de EngelS
sprekende wereld heerst. In sOImruge delen van de wereld doet de huidige anti
seksuele paniek met onder voor die van de 19de-eeuwse massahystene. 
Door sommIge deSkundigen m Amerika wordt tegenwoordig seksueel verlan
gen oescnouwd als een dwangmatige, neurotische kwaal. Er bestaan klinieken 
waar men een behandeling kan ondergaan, variërend van eiectroshock-therapie 
en onspanmng via biofeedback tot chemiscne castratie en behandeling met 
prikkelonaerarukkende medicijnen. Verder kan men deelnemen aan groepsthe
rapIe, psycnoanalyse ondergaan of lid worden van de ;anomeme seksverslaaf~ 
den'. Al deze methoden en middelen zijn erop gencht mensen van hun 'meuwe' 
ZIekte - seksueel verlangen - te genezen. 

United State. Senate Permanent Snbcommittee 

De algemeen voorkomende en diepliggenae, antiseksuele nouding in de En
gelssprekende wereld is geen meuw verschijnsel. De vorm die net m onze tijd 
heeft aangenomen bevat echter een aantal creatieve elementen. In de mleiding 
van net emdrapport van de Untted State. Senate Permanent SubcomnUttee on 
Governmentat Alfair. on Child Pornography and Pedophilia (1986) wordt 
een overzicht gegeven van de ervaringen van de afgelopen jaren in Amerika: 

,,In de loop van de Jaren zevenng ( ... ) was een langzame stijgmg waarneem
baar van het aantal rapporten over ontucht met kinderen, en ook het publiek 
werd ziCh het probleem steeds meer bewust. De American Assoclatlon for 
Protecting Children. een tak van de American Hwnane ASSOClatlOn, consta
teerde in de periode 1976 - 1983 een nenvoudige toename van het aantal 
meldingen van jeugdige slaChtoffers van seksueel misbruik. Pas in 1984 
werd het probleem publiekelijk voorgesteld alS een ;cnsis;. Vanaf dat iaar en 
ook gedurende het gehele daaropVOlgende jaar stond ontucht met kinderen 
voortdurend in het brandpunt van de belangstelling. Nationale en plaatselij
ke teievisiestations zonden tijdens prime time programma's uit over dit on
derwerp; honderden kranten en tijdschriften brachten lange publikaties o~er 
kinderverkrachtmg en pomobendes; op de verpakking van levensmiddelen 
en melkpakken verschenen de gezichten van vermiste kinderen; in het gehe
ie iand werden zogenaamde burgerwachten gevonnd; hoewel het probleem 
aanvankelijk van politiezijde Slechts geringe aandacht kreeg,_ werden opeens 
speciale tramingsprogramma's voor politieagenten opgezet; bovendien kwa-
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men er speciale eenheden voor de oestrijding van seksuele IIDsdrijven tegen 
kimleren; In Washington. D.C. werd het National Centerjor Missing and 
Explozted Children opgencht; m het Congres passeerden gedurende d.e pe
rioae van 1983 tot midden 1986 niet minder aan honderdVIerennegentig 
wetsontwerpen en werden dertien hoorzittmgen gehoud.en. die heel specifiek 
te ma.k:en hadden met een of meer aspecten van ontucht met minderjarigen 
of seksuele uitbuiting van kinderen. Deze ongekende aandacht braCht een 
exponentiële toename met zich mee van het aantal meldingen van ontucht 
met kinderen, door sommigen de minst geregistreerde, dOCh zware misd.aad 
in Amerika genoemd. 
Het publiek reageerde op deze 'epidel11le' van berichten over en aanhoudin
gen wegens ontucht met minderjarigen en kinderporno ( ... ) met de vraag 
naar nog zwaardere wettelijke maatregelen." 

De SChrijvers van bOvenstaande passages schijnen ziCh op geen enkel punt er
van bewust te zijn dat Cle epidemie waarover zij schrijven, grotendeels hypo
thetiSCh is. Zij hebben de rapporten kritiekloos geaccepteerd. OOk het over
trokken taalgebruik door leden van de SenaatscommissIe tijdens de !nfonnele 
hoorZIttingen is tekenend voor zedenangst. 
JOM H. Kelly, Deputy Assistant Secretary of State for European Affairs, De
partment nf State: "Ieder geCIviliseerd land moet deze veraChtelijke handel 
veroordelen." 3 " ... de gruwelijke miSdaad van kinderporno." 4 Chainnan Sena
tor W. V. Roth: "We moeten de medewerking zIen te krijgen van de verschil
lende regeringen, èn van de Verenigde NatIes, om een halt toe te roepen aan 
deze schaamteloze praktijken." 5 "Naar mijn idee hebben we een vrij nauwkeu
rig beeld van het weerzinwekkende matenaal dat in de handel is." 6 Elliott 
Abrams, op dat moment Assistant Secretary of State for Human Rights and 
Humanitanan Affairs: .. We hebben evenzeer aangegeven dat de mate waartn 
dit afSChuwelijke probleem ZIch voordoet, duidelijk veel groter IS dan m emg 
ander land; vandaar dat we met klem benadrukken dat zwaardere maatregelen 
nodig zijn om het probleem op grote schaal en internauonaal aan te pakken." 7 
"Het is duidelijk, we kunnen ons geen enkele adempauze veroorLoven in onze 
gezamenlijke inspanmng om de makers, verspreiders en gebruikers van kinder
porno te aChterhalen." 8 Larry Sheafe, Chief of Office of InvesUgauon of US 
Customs ServIce "U kunt ervan verzekerd zijn dat wij bij de Amerikaanse dou
ane er alles aan zullen doen om deze Walgelijke handel tot staan te brengen." 9 

Tijdens deze hoorzittingen werden de meest absurde en afschuwelijke voor
stellingen van zaken zonder enige vonn van kritiek als feiten geaccepteerd, bij 
voorneeld de bewenng van Kenneth J. Herrmann van Defenee for Childre n 
International U.S.A. die sprak over ,,311 ac!ual child aucUon lil Amsterdam, toe 
Netherlands", Hij beweerde dat dat geen op zichzelf staand gebeuren was. 
Voor de vervaardigmg van porno en voor de kinderhandel werden aan de hand 
van foto;s kinderen gekOCht en verkocht. Er verschenen de meest overdreven 
verhalen in de Amerikaanse pers, waaraan lezers de indruk moeten hebben 
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overgehOUden dat op de Dam in Amsterdam, vOOr het paleis, rege1matig eve
nementen plaatshadden. 
Op grond van de hoorzlttIngen van de Senaatsconumssle werd in Amerika be

weerd dat Nederland 's werelds grootste exporteur van kinderporno was. In een 
poging deze bewering ook met bewijzen te staven, kwam de ~~stale recherche 
in actIe. Er werden grootscheepse controles opgezet en een tIjdlang werd alle 
pakketpost van Nederland naar de Verenigde Staten onder~cht. VertragIngen 
in de postbestelling van een aantal weken waren in die tIJd met ongewoon. 
Amerikaanse veiligheidsagenten begonnen in Nederland te infiltreren e~ er 
zijn aanwijzingen van hun actlvitelten gedurende de afgelopen paar .!aar 
(Schuijer, 1989). De Amerikanen zijn er echter mmmer m. geslaagd bewIjzen 
te leveren om hun bewenngen te staven. Hoewel de Amerikaanse autontelten 
in hun rapporten hebben toegegeven dat er geen bewijs was, b~ev_en zij in hun 
eigen mytoe geloven. In het eindrapport van de Senaatsco!ll1ll1ssle (9 oktober 

1986) staat: 

" ... De FBI en de Amerikaanse douane stelden het Mirustene van Justitie in 
Nederland vijfentachtig pakketten kincierpomo ter hand die in de Veremg~e 
Staten in beSlag waren genomen. Nederlandse ambtenaren stelden _vas~ dat 
op slechts tweeënveertig pakketten een afzender was vermeld; zestien ~u~
deIs bleken UIt plaatsen buiten Nederland te komen en van éénentwmtlg 
pakketten waren de adressen bf vals bf niet te achterhate?-. Sle~~ts vijf 
adressen, in Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht, bleken JUIst te ZIJn. Vol
gens een rapport van de Nederlandse ambassade in W~sh~n~ton? D.C. _a~ de 
SenaatscoIDIDlsSle, was de kinderporno in dat matenaaI met In Nederland 
gemaakt." 

Al met al een nietig resultaat na twee jaar onderzoek en een grootSCheepse 
controle van alle pakketpost van Nederland naar de Vererugde Staten, een 
praktijk overigens die in Nederland illegaal zou zijn. EvenalS bij de massahys
terie rond de vermiste kinderen, berustten ook deze aantijgingen aan het actres 
van Nederland niet op feiten. Gedurende het onderzoek kwamen Amerikaanse 
senatoren naar Nede~d om het probleem van de kinderporno te bespreken, 
en de Nederlandstfmll11ster van justitie en een speciaal voor deze zaak aange
steld lid van de Amerikaanse amnassade vergaderden wekelijks. Men kan zich 
afvragen waarom van Amerikaanse zijde zoveel actIe werd ondern~men, te~
wijl het maar om vijf gevallen van kinderporno ging, die ovengens met eens m 
NederLand waren gemaakt. Als Nederland al 's werelds grootste exporteur van 
kinderporno zou zijn, dan zouden hierdoor de fundamenten van de westerse 
beschavmg zeker met worden aangetast, zoais sommIgen beweerden. 
Het is bekend dat de Amerikaanse bemoeterus ZIch niet beperkte tot het postale 
onderzoek. In Amsterdam opereerden geheime agenten om bepaalde figuren 
mt te lokken en in de val te laten lopen. Ook is ontdekt dat Amerikanen eigen
handig speurwerk vemchtten. Peter Hofstede (1988) beschrijft een geval waar-
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bij een agent-provocateur prObeert een Amsterdamse fotograaf in de val te lok
ken door hem geld te bieden voor het maken van pornofoto'S' van zijn pleeg
zoon, en de connectie tussen deze poging en de Amerikaanse ambassade. Ook 
zijn er bewijzen dat de Veremgde Staten d.ru.k: uitoefenden op de plaatselijke 
politie en het mInistene van Justitie om een veroordeling te bewerkstelligen en 
de nieuwe wet inzake pornografie aan dit geval te toetsen. 

Een serie inquisities 

Terwijl de leiders van de Verenigde Staten in beslag werden genomen door hun 
xenofobe morele verontwaardigmg, hield de rest van de natie zich druk bezig 
met een aantal inquisities. Hieronder VOlgt een opsomming van een aantal uit
barstmgen van massahystene m Amerika, die alle eenzelfde patroon vertonen. 
De meeste gebeurtenissen begInnen met een betrekkelijk onbetekenend voor
val; soms gebruikt een kind alleen maar een verdacht woord. De meeste geVal
len concentreren ZIch rond kleuterscholen, dagverblijven, schoolkampen of 
zondagschOlen. De ondervragmg van de kinderen gebeurt meestal door onder
wijzers, maatschappelijk werkers, priesters, dominees, ouders en politie-agen
ten. 

Naarmate de kinderen vaker en mtensiever door verontwaardigde, boze en 
bange VOlwassenen worden ondervraagd, escaleren hun verhalen. Typerend 
voor de verhalen is dat zij beginnen met spelen, snoep en seksspelletjes. Wan
neer de massahysterie en de paniek toenemen, beginnen de kinderen te praten 
over pornografie, bedreIging, het dOden van dieren, verkraChting, marteling 
van kinderen en babies, moord, offers en duivelverenng. 
Soms worden onderwijzers beSChuldigd en aangehouden, soms ook de OUders 
en hun VrIenden. Voordat de ouders hun onschuld hebben kunnen bewijzen, 
worden kinderen, soms voor jaren, uit huis en onder voogdij geplaatst. Het 
komt voor dat kinderen nOOIt meer worden teruggeplaatst. Heel wat beSChUL
digden ZItten een gevangenisstraf van ettelijke decennIa of langer Ult. In de 

meest extreme gevallen beSChuldigt iedereen de ander, waarna andere onCler
wijzers, OUders, Clommees en kinderen worden aangehouden. In een aantal ge
vallen moest extra politie worden ingeSChakeld om reCherCheurs te arresteren 
en moesten maatschappelijk werkers hun collega's, die inmiddels zelf in hech
tenis waren genomen, vervangen. 
Het is langzamerhand duidelijk geworden dat een groot aantal onschuldige 
personen in Amerika op dit soort aanklaChten veroorCleeld wordt en de gevan
genis mgaat. Het Amerikaanse Jurystelsel, dat de hystene in de reChtszaal 
brengt, kan dan wel Cle,'wil van het volk' vertegenwoordigen, m tijden van ze
denangst geeft het wemig garantie dat de beschuldigde een eerlijk proces 
krijgi. (Underwager & Wakefield, 1988; Eberle & Eberle, 1986) 
Hieronder VOlgen zestlen wiIIekeunge voorbeelden. 
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GEVAL 1: Augustus 1983; Manháttan Beach, Californië. Een vrouw vertelt de po
litie dat de onderwijzer van haar zoon op de McMartin kleuterschool 
ontucht heeft gepleegd met het kind. Als gevolg van het eruit voort
Vloeiende onClerzoek wordt tegen zeven personen een aanklacht inge
diend. Volgens Cle autonteiten behoren zij tot de 'grootste benCle on
tuchtplegers in het land'. Ray Buckey (27) en zijn moeder, Peggy 
McManin Buckey (60) moeten voor meer dan honderd beschuldigin
gen van ontucht terechtstaan. Meer dan 349 kinderen worClen herhaal
delijk Cloor therapeuten van het 'Children's Inshtute International' on
dervraagd. De kinCleren vertellen ongeloofwaardige vernalen over 
reISjeS in een vliegtuig, uitstapjes In een onClerzeeër, onderwijzers die 
als heksen zijn verkleed. en naakt rondvliegen, naaktfoto's, sataniSChe 
rituelen in kerken en op begraafplaatsen. dierenoffers en het drinken 
van bloed. Uitgebreid politie-onderzoek levert geen concrete bewijzen 
op. De beschuldigmgen tegen vijf beklaagden, waaronCler de eIgena
resse van de SChOOl, Vrrgmia McMartm (77), worden na achttlen maan
den vooronClerzoek met-ontvankelijk verklaard. Tegen twee vernachten 
loopt nog een gerechtelijk onderzoek. Raymond Buckey zit nog m de 
gevangems. 

GEVAL 2: September 1983, Jordan. Minnesota. James Rud, een vuilnisman, wordt 
aangehouden en beSChuldigd van aanranding van drie kinderen. Het 
eruit voortvloeiende onderzoek leidt tot de aanhouding van vierentwin
ttg volwassenen, op grond van beschuldigmgen geuit door James Rud 
en vijf kinderen. Naarmate de kinderen vaker worden ondervraagd, 
worClen hun verhalen steedS meer bizar; zij praten over moord. op en 
venninking van andere kinderen. Rud bekendt schuld ten aanzien van 
ten laste geleg<1e. niet-ernstige ontuchtzaken. Een maandenlang politie
onderzoek levert geen concrete bewijzen op voor een van Cle ovenge 
overtredingen. De ouders, RObert en Louis Bentz, worClen een jaar later 
vrijgesprOken. De Openbare Aanklager van Scott County, Kathleen 
Moms, verklaart de beSChuldigingen tegen de overige eenentwIntIg 
verdachten met-ontvankelijk. Een onderzoekcommissie van advocaten, 
onder voorzItterschap van Hubert Humphery m, komt tot de conClUSIe 
dat in het onderzoek in de zaak Morris vonnfouten zijn gemaakt en aat 
de verhaLen over sekS. martelingen en moord, op grote schaal zijn ver
valst. 

GEVAL 3: October 1983; Bouse. Anzona. Een aantal pleegkinderen lil Omaha, 
Nebr.ska, vertelt dat lil de penDde 1980/1981 kinaeren uit winkelcen
tra werden ontvoerd; zij zouden zijn bedwelmd, seksueei misbruikt en 
vervolgens door hun biOlogische ouders en andere volwassenen ritueel 
geofferd.. Dit alles zou hebben plaats gevonClen In Zuidwest Arizona. 
De autoriteiten gelasten opgravingen in het betreffende gebied aan de 
hanCl van foto's, waarop de kinderen met kruISjeS de bewuste plekken 
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hebben aangegeven. Onder andere aan de hand van satellietfoto's wor
den grote delen van de woestijn doorzocht, maar concrete bewijzen 
voor de beweringen worden met gevonden. In het gebied werden ove
rigens geen kinderen vermist. 

GEVAL 4: Maart, 1984, Honolulu, Hawaii. De autonteiten stellen een onderzoek 
in naar de beschuldiging dat twee meisjes van drie en Vler jaar oud 
door twee mannen uit de peuterschOOL zijn ontvoerd naar een huis daar 
vlakbij, vervolgens zijn verkracht, met vuur bewerkt, geslagen en 
naakt gefotografeerd, voordat zij, diezelfde dag, weer naar sChool wer
den teruggebracht. Niemand op de peuterschool had de kinderen ge
mist. Lange tijd worden de kinderen onder flinke druk: gezet en her
haaldelijk ondervraagd. Eén man, een makelaar, wordt aangeklaagd. 
Wanneer blijkt dat, naast de verhalen van de kinderen, geen bewijzen 
voorhanden zijn, wordt hij van alle beschuldigingen vrijgesproken. De 
rechter stelt vast dat het bewijs van de kinderen door de herhaaldelijke, 
suggestieve ondervraging niet als betrouwbaar kan worden beschouwd. 

GEVAL 5: Juni 1984; Memphis, Tennessee, Frances Ballard, assistente op het 
'Georgtan Hills Early Childhood Center' wordt beschuldigd van aan
randing van negentien kinderen. In mei van het daaropvolgende Jaar 
worden de voorganger van een Baptistengemeente, Paul Shell, en twee 
medewerkers van het dagverblijf beschuldigd van soortgelijke overtre
dingen tegen zesentwmtig kinderen. De kinderen vertellen verhalen 
over bedreigmgen, reISjeS :in een vliegtuig, duivelsrituelen, pornografie 
en het slachten van dieren. Zij zeggen dat zij opgesloten zijn geweest 
in hokken, met brandende kaarsen zijn bewerkt en m de naam van de 
duivel zijn gedoopt. Mevr. Ballard worm op één punt van de aanklaCht 
(aanranding) veroordeeld en van de overige vijftien punten vrijgespro
ken. De telasteleggtng tegen de andere verdachten loopt nog. Er wor
den onderzoeken mgesteld op nog twee andere dagverblijven in 
Memphis. Op één ervan zitten kinderen, die daarvoor naar 'Georgian 
Hills' gingen. Er volgen geen verdere arrestaties. 

GEVAL 6: Juni 1984; Sacramento, Californië. Gary A. Dill en vier andere mannen 
worden ervan beSChuldigd de kinderen van Dill te hebben aangerand. 
De kinderen spreken Over orgiën, kannibalisme en het vervaardigen 
van moord-porno films. Rechter Ronald Robie stelt dat er geen over
tuigend bewijs tegen de mannen bestaat en dat de kinderen door de 'on
menselijke' ondervragingstechnieken van hun 'ernstig geestelijk ge
stoorde' grootmoeder zijn beïnvloed, waarop de beSChuldigingen nietIg 
worden verklaard. Twee meisjes verklaren dat zij van hun grootmoeder 
de verhalen moesten verzmnen. Nog maanden nadat was vastgesteld 
dat de veronderstelde oorzaak voor hun behandeling verzonnen was, 
werden de meisjes in het 'McAuley Neuropsychiatric InstItute' behan-
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deld voor het 'post-traumatische stress-synctroom'. Commentaar van 
reChter RonaId Robie: "Triest genoeg zijn profeSSiOnele gezondheids~ 
werkers en rechtsdienaren niet in staat gebleken de zinlOze schade die 
de kinderen door hun toedoen hebben opgelopen, te onderkennen of er 
lets aan te doen." 

GEVAL 7: JUlll 1984; Bakersfield, Californië. De eersten van verscheidene ver
dachten van ae zogenaamae 'Bende van Gonzales-Thomas-Nokes', 
kincterverkrachters, worden gearresteerd op beschuldiging van seksueel 
misbruik van kinderen. Kinderen vertellen verhalen over duivelse cere
moniën en het doden van negenentwmtig kinderen. Tegen het eind. van 
het onderzoek is het aantal verdachten opgelopen tot 88, waaronder 
een openbaar aanklager, een maatscnappelijk werker, een plaatsvervan
gend sheriff en een begrafenisondernemer. Eenentwimg kinderen wor
den door de autoriteiten bij hun ouders weggehaald; daarbij zijn Ouders 
die van geen enkele overtreding worden beSChuldigd. De kinderen be~ 
ginnen tekenen te vertonen van ernstige gectragsstoornissen. Voor de 
beSChuldigingen komen geen bewijzen boven tafel. De kinderen, waar
van beweerd wordt dat zij vermoord zouden zijn, zijn nog springle~ 
vend. Leroy George Stowe wordt veroordeeld tot dertig jaar gevange~ 
nis straf. Via hoger beroep wordt deze veroordeling nieng verklaard. 
Twee verdachten verklaren schuldig te zijn aan een aantal mmder ern~ 
snge beschuldigingen. m ruil voor de verklaring van niet-ontvankelijk~ 
heid van meer dan driehonderd. punten van de aanklacht tegen Vler an~ 
dere verdachten. Er wordt gesuggereerd dat dit Amerikaanse syteem 
van bepleiting van strafvemnndenng in ruil voor SChuldbekentenis er 
in dit soort gevallen toe leidt dat onSChuldige personen Zich onterecht 
SChuldig verklaren (Wakefield and Underwager, 1988). 

GEVAL 8: Juli 1984; West Point, New York. Een meiSje komt thUlS en er wordt 
ontdekt dat zij uit haar vagina bloedt. Er wordt een onderzoek mge
steld naar het programma van het 'Army Day Care Center'. Tijdens het 
onderzoek, dat nog het gehele daaropvoigende Jaar voortduurt; worden 
meer dan 950 personen ondervraagd, waaronder honderden kinderen. 
De zaak SpItSt ZICh toe op een aantal kinderen, dieroffers, pornografie 
en rituelen waarbij bloederige Dracula-achtige maskers zouden zijn ge
dragen. Dokter Walter Grote, een hUlSartS die een centrale rol speelde 
bij het verspreiden van de mythe rond duivelse ntuelen waarbij kinde
ren seksueel zOud.en worden misbruikt, beschuldigt medewerkers van 
West Point ervan de zaak te verdoezelen. Acht gezmnen deponeren een 
schadeClaim VOOr een totaalbedrag van honderdtien miljoen dollar. On~ 
derzoek wijst mt dat er in één geval aanwijzingen bestaan voor ontucht 
met een kind. maar er is onvoldoende bewijslast om tot vervolgmg 
over te gaan. 
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GEVAL 9: Augustus 1984; Niles, Michigan. Een vrouw verklaart ciat haar dochter 
IS misbruikt door Richard Barkman. WIens vrouw dè 'Smalt World Pre
SChoolt leidt, een SChooltje in een geel gebouw direct tegenover het po
litiebureau. Barkman. die zegt ciat hij eerder aan de betrokken instan
ties mogelijke verwaarlozing van het kind haci gemeld, wordt In 

october 1984 aangehouaen. De beschuldigingen hebben betrekking op 
negen kinderen. De kinderen zeggen in de kelder van de sChool te zijn 
verkracht; op de Jongenstoiletten naakt te zijn gefotografeerd; meege
nomen te zijn naar fotosessies in een schuur en gedwongen te zijn om 
te kijken hoe Barkman een kip onthoofdde. Er wordt geen pornogra
fisch materiaal gevonden, men vmdt geen dOde kippen en er zijn geen 
bewijzen. Barlm1an worat desondanks tot vijfenzeventIg Jaar gevange
nisstraf verOOrd.eeld. De beschuldigmgen tegen mevrouw Barkman, die 
was geaagvaard omdat zij had nagelaten mogelijke kindennishande
ling aan te geven en van wie werd beweerd aat zij in heksenkleding 
had rondgelopen, worden met-ontvankelijk verklaard. 

GEVAL 10: September 1984; Malden, Massachusetts. De gezinsleaen van een Jon
getJe maken ziCh op een avond ongerust ornaat het kina niet Kan plas
sen. Zij stellen hem vragen. Op grond van het naar aanleiding daarvan 
mgestelde onderzoek worden Violet Amirault (62), haar zoon Gerald 
(32) en diens vrouw Cheryl (28) aangehouaen op beschuldigrng van 
aanranding van kinderen op het 'Fells Acre Day Center'. Ten mmste 
één kind heeft het over het offeren en doden' van dieren. De zoon, 
Gerald 'TooJ.cy' Amirault, wordt beschuldigd van ontucht met kinderen 
in een 'toverkamer', waarbij hij, zijn gencht witgeverfd, een c10wnspak 
zou dragen. Het bestaan van deze 'toverkamer' wordt nOOIt aangetoond; 
evenmm wordt het clownSpak gevonden. TOCh worden alle drie ver
aachten veroordeeld: de zoon tot veerug jaar en ViOlet en Cheryl tot 
twintig jaar. De zaken zijn nog in hoger beroep. 

GEVAL 11: October 1984; Los Angeles County, Californie. Dneënzesng aagver
blijven worden beschuldigd van satanische, rituele mishandeling van 
kinderen, zoals in het geval McMartm. Er zijn verhalen over met kap
pen bedekte figuren m lange, donkere gewaden. die in kringen dansen 
en zingen. Leden van een speciale politie-eenheid en gemeentelijke 
maatschappelijk werkers onderzoeken de gevallen en sluiten een aantal 
scholen. Meer aan honderd volwassenen en verscheidene honderden 
kinderen worden ondervraagd. Kosten:' num één miljoen dollar. Hui
zen en bedrijven worden doorzocht en zesenvijftig verdachten worden 
geïdentificeerd. Bij gebreK aan bewijs worden geen aanklachten inge
diend. Het onderzoek concentreert zich op plaatsen in verschillende 
wijken, waaronder Torrence, Whittier, Placentia, Covina en Lomita. 
Eind vong Jaar trof de verzekeringsmaatschappij van een van de scho
len een schikking met de ouders van de kinderen. In grote gebieden 
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rond Los Angeles nemen kleuterscholen en aagverblijven niet langer 
peuters op. 

GEVAL 12: Januari 1985; Fon Bragg, Californië. Bijna een Jaar lang wordt een on
derzoek ingesteld bij het 'Jubilation Day Care Centet, waar twee on
derwijzeressen. zusters lilt lllinOlS, ervan worden beschuldigd meer 
dan tien kinderen seKsueel te hebben misbruikt. waarvan somnngen 
met ouder dan twee jaar. De kinderen vertellen dat de vrouwen hun 
snijwonden toebrachten met messen die met juwelen waren ingelegd, 
dat zij hun bloea aronl<en, een kind en dieren offemen en hen fotogra
feerden. Hoewel er geen officiële aanklacht VOlgt, wordt de vergunning 
voor het dagverblijf ingetrokken. Voor ae beschuldigmgen worden 
geen bewijzen gevonden. Assistent-officier van Justitie Hugh Cava
nagh verklaart: ,,Het enige dat we hebben zijn de getUlgenverklanngen 
van hele jonge kinderen die waarschijnlijk niet ais betrouwbare getuI
gen kunnen worden aangemerkt". 

GEVAL 13: Januari 1985; C1arksville, Marylana. Sandra Crrug, eigenaresse van een 
peutersChOOl, en haar zestienjarige zoon worden door zo'n tien kinderen 
beschuldiga van seksuele vergrijpen, waaronaer mishandeling met een 
SChroevedraruer, naaktfotografie en het slaan met een stok. Eén kind 
vertelt dat mevr. Crrug een konijn afmaakte door het beest met een ha
mer op de kOp te slaan. Een ancier kind beweert dat zij een buidelrat bo
ven haar hoofd rondzwaaide totdat het beest helemaal versuft was. 
Mevr. Craig wordt tot tIen jaar gevangenis veroordeeld wegens ernstig 
seksuele misdrijven. In afwachting van de behandeling van de zaak: in 
hoger beroep wordt zij vrijgelaten. Haar zoon worClt vrijgesproken. 

GEVAL 14: MeI 1985; White PLruns, New York. Jeanette Martin, die zonder ver
gunmng een dagverblijf leidt, en haar drie medewerkers worden ervan 
beschuldigd kinderen te hebben misbruikt door homoseksuele hande
lingen, urineren en handtastelijkheden in de 'basement' van de schoo1. 
Volgens de verdedigmg zijn de kinderen beïnvloed. door de mamer van 
ondervragen: kinderen die aanvankelijk mishandeling ontkenden, be
gonnen na herhaaldelijke ondervraging bizarre verhalen te vertellen. 
Het proces duurt elf maanden, waarin achttien kinderen verklaringen 
afleggen. Eén man worat wegens ernstig nnsdrijf verooraeeld tot een 
gevangemsstraf van vijfentwmtig tot vijftig jaar. Eén vrouw wordt in 
april 1986 veroomeeld wegens gepleegde misdrijven. 

GEVAL 15: Juni 1985: El Paso, Texas. Naaat ouaers hun aochtenJe van drieëenhalf 
hebben ondervraagd. over een woord dat zij gebruikte, starten politie en 
maatschappelijk werkers een onderzoek. Verscheidene medewerkers 
van 1last Valiey YMCA Day CareCenter' worden ondervraaga. De on
derwijzeressen Gayle Dove en Michelle Noble worden aangeklaagd. 
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Negen kinderen vertellen verhalen over monsters. die gekust en ge
streeld werden; zij vertellen dat er muntjes m hun plasser of vagma 
werden gestopt, dat zij drugs toegediend kregen en -gedwongen werden 
lichaamsdelen op te eten en naar het doden van volwassenen en kinde
ren te kijken. In hun verhalen komen kOOkpotten, touwen, messen en 
skeletten voor, die bij de rituelen zouden zijn georuikt. Het politie-on
derzoek krijgt met boven tafel waar die monsters, kookpotten en mes
sen dan zijn; er wordt geen enkel bewijs gevonden. Maar Michelle No
bie wordt in maart 1986 veroordeeld tot levenslang plUS driehonderdelf 
jaar gevangenisstraf. Via hoger beroep wordt de zaak geseponeerd. 
Gayle Dove wordt In maart 1987 veroordeeld tot twintig Jaar gevange
nis. Haar zaak IS in hoger beroep. 

GEVAL 16: November 1985; Maplewood, New Jersey. Margaret Kelly MJcMels 
(24) wordt aangeklaagd voor 235 gevallen van misbruik van eenender
tig kinderen van het Wee Care Center;. De kinderen zijn allen beneden 
de zes Jaar. De Openbare Aanklager van Essex beSChuldigt haar van 
wat hij noemt 'walgelijke, bizarre handelingen'. MiChaels wordt ervan 
beSChuldigd tussen Oktober 1984 en April 1985 kinderen met bestek 
en tampons te hebben mishandeld, m hun bijzijn naakt piano te hebben 
gespeeld, pindakaas en Jam van de liChamen van de kinderen te hebben 
gelikt en bedre1gmgen te hebben geuit, in zwarte gewaden te hebben 
rondgelopen en beweerd te hebben goddelijke eigenschappen te bezit
ten. Volgens de psychiaters IS mevr. Michae1S in staat terecht te staan. 
De zaak loopt nog. 

Het bovenstaande is een kIeme verzameling voorbeelden van uitbarstingen van 
massahysterie in de Verenigde Staten vanaf het begin van de Jaren taChtig. De 
aandacht die door de Amerikaanse media aan deze gevallen is gegeven, heeft 
erin gereSulteerd dat het land in een vrijwel pennanente staat van paruek ver
keert. Er bestaan twee mogelijke verklarmgen voor <leze gebeurtenissen: (1) zij 
zijn allemaal echt gebeurd en het is nog erger dan we denken; (2) zij vormen 
voorbeelden van massahysterie. 
In ae Veremgae Staten wordt de eerste mogelijkheid algemeen aanvaard, zelfs 
op het hoogste regenngsrtiveau. Crewason (1988) aoet in zijn boek Betrayea 
Dy Silence een poging verbanden te leggen tussen de venneende gevallen van 
ldndermishanaeling op dagverblijven en massale, ondergrondse, sataniSChe be
wegingen, netwerken van pedofielen, vervaardigers van kinderporno. en rock
groepen zoals AC(DC. Kee MacFarlane, de drijvende kracht aChter ae zaak 
McMartin Jegde <le volgende verklanng af in het Congres van ae Veremgde 
Staten (Crewdson 1988): 
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"Ik denk dat we te maken hebben met een georgamseerd netwerk van Ult
bUlters van kinderen. die op alle mogelijke manieren onopgemerkt willen 

blijven. De kleutersChool is voor dit soort zaken een uitstekende dekmantel 
voor een groter. nauwelijks voor te stellen netwerk, gencht op miSdaden te
gen kinderen. Als kinderporno daar een onderdeel van IS, of de handel in 
kinderen. zoals vaak wordt beweerd, dan heeft dit apparaat wellicht grotere 
financiële, wettelijke en gemeenschapsmiddelen tot zijn beschikking Clan 
diegenen die trachten dit SOOrt zaken aan het licht te brengen." 

De overtuiging dat duizenden kleuterleidsters, ouders, politiemensen, maat
sChappelijk werkers, oudere kinderen, pnesters en dommees van alle gezindten 
betrokken zouden zijn bij praktijken als duivelsverering, kinderporno en ont
voering op landelijke sChaai, zonder ook maar een spoor van hun actIvIteiten 
aChter te laten, IS een van de meest verbazmgwekkende samenzweringstheo
rieën die men maar kan bedenken. Het feit dat een dergelijke golf van massa
hysterie in Amerika, tot m de hoogste regeringskringen, worat geaccepteerd 
ais uitgangspunt voor zowel de wetgeving als de buitenlandse politiek, is be
angstigen<t. 

Het fnoclamentalistische christelijk geloof van veel Amerikanen maakt hen ex
tra gevoelig voor deze hedendaagse heksenjacht. De golf van lustangst die de 
Veremgde Staten zo volledig m zijn ban houdt, heeft op de mwoners van Ne
derland nog niet zo veel greep gekregen: de masSahysterie blijft voornamelijk 
beperkt tot een aantal specifieke gevallen: Ouae Pekela, Venbuizen, Haarlem, 
Spijkenisse, Bergen op Zoom, VJaardingen. .. 
De wijze waarop in Nederland zedenangst tot uitdrukking komt, is geloofwaar
diger, doch mettelll1n overdreven en vertekend. Ten opzichte van de verhalen 
Van de Amerikaanse kinderen over naakt rondvliegende priesters en nonnen 
die copUleren met de duivel, is het veel moeilijker om de stroom van verhalen 
m de Nederlandse media over ontucht in de juiste verhouding te zien. Ouders 
en onderwijzers worden alert gemaakt op signalen van mogelijke meest. Zon
der enige vonn van proces worden kinderen, van WIe niet IS bewezen dat on
tucht met hen is gepJeega, bij hun ouders weggehaald. Werkelijke gevallen van 
ontucht worden overdreven, en in andere gevallen verliezen onschuldige ou
ders hun kinderen en worden veroordeeld. Het is voorgekomen dat het werk 
van een bekende kunstenaar lilt een kunstgalene werd verwijderd en dat een 
boekwinkel wegens kinderporno werd aangeklaagd vanwege onSChuldige 
plaatjesboeken die in de winkel lagen. Maar wat nog verraderlijker is, nog 
meer SChade berokkent, en op grote schaal plaatsvmdt, IS de negatieve 
beriChtgeving over seksualiteit die op een hele generatie van de Nederlandse 
bevolking wordt losgelaten. We maken onszelf en onze kinderen ziek: met onze 
groten<1eelS ongegron<1e angsten. 
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Hoofdstuk 3 

De verspreiding van 
geruchten 

Dit IJOek IS voornamelijk gebaseerd op wat er over Oe gebeurtenissen in Oude 
Pekela is gezegd en geschreven. Bij de samenstelling ervan was het noodzake
lijk in Oe gaten te houden m hoeverre Oe wormatle waarop de geruchten en 
het nieuws waren gebaseerd, door het verder vertellen waren vertekend en ge
kleurd. Dat proces begon met de wormele kanalen, het roddelcircuit. Prof. dr. 
O. Wiegman, sociaal-psycholoog aan de Universiteit Twente: 

"Je zou d.e zaak OUde Pekela kunnen analyseren in termen van een explosIe 
van emoties binnen een betrekkelijk homogene groep. Is er eenmaal iets ge
beurd. is er een ;tngger; geweest, dan spreiden de geruchten, onrust en angst 
zich ais een olievlek over die gemeenschap uit. En dat is een zeer bekend 
gegeven in de sociale psychologie. Informatte-overdracht in ZOin situatie 
leidt tot een enorme vervonning van de inhoud van het nieuws. Zeker nu er 
kinderen in het geding zijn. kun je er gif op innemen dat de vervorming van 
de verhalen vrijwel honderd procent geweest moet zijn. 
Als het gaat om geruchten over zeg de fabricage van stoelen, zal dit soort 
processen niet op gang kunnen komen. Het moet gaan om zaken die veran
kerd liggen m de emotionele basis van de mens, om zaken die aan de gren
zen van de samenleving liggen, en waar je meerdere kanten mee uit knnL 
SekS met kinderen is natuurlijk bij mtstek w'n zaak. Seksualiteit is per de
finitie een emotionele en individuele belevenis, een terrem waarop heel veel 
denkbaar is. De gekste variëteIten komen voor, juist omdat het zo'n indivi
duele aangelegenheid is." 10 

De geruchten ronO Ouoe Pekela IJegonnen in mei 1987, toen oe moeder van 
Pieter (4) een bloedvlekje in de onderbroeK van het klnd ontoekte. Zij grog met 
het kind naar de huisarts, dokter Jonker, waar zij te horen kreeg dat er welliCht 
onincht met het klnd was gepleegd. Diezelfde avond, en ook de week daarop, 
begon de moeder vragen te stellen aan haar zoontje. Bang, en onder druk ge-
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zet, vertelde hij dat een grote jongen hem had geslagen en een takje in zijn 
anus had geduwd. De moeder nam contact op met de moeder van Joost (~) en 
de beide kinderen werden verder ondervraagd. In de daaropvolgende dagen 
hadden zij het allebeI over twee jongens, beiden met de naam Lukas. De moe
ders namen contact op met de kleuterleidsters van de school, en vroegen hun 
of zij kinderen kenden met de naam Lukas. Dezelfde vraag stelden zij ook aan 
andere ouders. Door het stellen van deze vragen begonnen de geruchten ZIch te 
verspreiden. Al snel werden de verbalen verdraaid en, .bevatten ele~enten die 
in de verhalen van Pieter en Joost niet voorkwamen. ZIJ mondden UIt In specu
laties over een bende kinderlokkers, ofschoon er In de verhalen van de kinde
ren geen enkele volwassene voorkwam. OOk andere ~nderen_ bij WIe, anders 
dan bij Pieter, geen wondjes waren gevonden, maar die wel m de omgevmg 
hadden gespeeld, werden door hun ouders ondervraagd. 
Op vrijdag 8 mei begonnen de kleuterleidsters de kinderen op school te onder
vragen, in groepjes, maar ook apart. Een kleuterleidster: 

"In algemene kringgesprekjes vroegen we de kind~ren na~ vriendjes en 
vriendinnetjes en of ze wel eens bij opa en oma op bezoek gIngen. om UIt
eindelijk te kunnen vragen of ze wel eens met vreemden meegmgen. Vier 
staken toen hun vinger op. Die namen we apart en In de dagen erna probeer
den we ze spelenderwijs aan het praten te krijgen. We stelden ze op hun ge
mak, kwamen met voorbeelden over wat we zelf deden als we met Iemand 

. d d" 11 meegIngen en legden soms woorden tn e mon . 

In dit boek zal verder worden ingegaan op geëigende en niet-geëigende onder
vragmgsmethoden. Ook al weet men met precies waar de grens tu~sen ~e bei
de ligt, verondersteld mag worden dat iedereen wèl weet dat men ~~ w'n geval 
nooit 'woorden m de mond' van het kina mag leggen. Meestal zIJn de fouten 
die mensen bekennen te hebben gemaakt minder ernstig dan de fouten die zij 
m werkelijkheid hebben begaau. Het 18 heel nonnaal dat 'het achteraf de re
constructie van de herinnering aan het gebeurde m positieve zm beïnvloedt. 
Wakefield en Underwager (1988) hebben video-opnamen van onaervragmgen 
bestudeerd en bun analyse vergeleken met wat de ondervragers zelf erover zei
den. In alle gevallen ontkenden de ondervragers dat zij fundamentele fouten in 
de marner van ondervragen hadden gemaakt, terwijl de videobeelden het te
genaeellieten ZIen. 
Op zaterdag 9 me! stapte de vader van Joost (5) naar het politiebureau In Oude 
Pekela. Hetzelfde weekena nog bezocht de politie beide gezmnen en stelde nog 
meer vragen aan de kinderen. De plek werd onderzocht waar de aanranding wu 
hebben piaatsgevonden, een speelterremtje vlakbij waar de kinderen woonden. 
Pieter en Joost vertelden hetzelfde vernaai over twee grotere jongens van, naar 
sChatting van de politie, ongeveer tien Jaar oud. Politie-onderzoek wees uit dat 
er in Oude Pekela geen kinderen van die leeftijd woonden die Lukas heetten. 
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Op maandag 12 meI ondervroeg de politie Danny (5) bij zijn ouders !hUlS. Hij 
was een van zes andere kinderen die m de betreffende omgevmg hadden ge
speeld. en Piet~r en Joost hadden zijn naam genoemd. Op de eerste avond dat 
bij werd ondervraagd, gedroeg Danny zich terughoudend en ontkende grotere 
jongens te hebben gezIen of iets te maken te hebben gehad met seksspelletjes. 
Nadat de politie was vetrokken gmg Danny's moeder door met het stellen van 
vragen: "Dezelfde middag kwam hij in de vertrouwde omgevmg van zijn 
Slaapkamer toch langzaam los. Hij gaf voorziChtig toe dat hij wel eens was 
lmeegeweest'." 12 
Uiteindelijk kreeg zij een verhaal uit hem lOS over 'kinderlokkers\ die de kin
deren zouden hebben bedreigd en hen naar een in de buurt gelegen gebouw 
zouden hebben meegenomen. De volgende dag kwam de politie terug en 
maakte proces-verbaal op. De verhaien van Danny waren verward en hij 
noemde namen van kinderen die er niet bij waren geweest. De politie kon niet 
vaststeIlen wat in de verhalen van het kind werkelijkheid was en wat fantasie. 
De vijf andere kinderen, van wie men wist dat zij er wel bij waren geweest, 
werden ook ondervraagd. Dat leverde echter geen nieuwe, bruikbare infonna
tie op. De conclusie werd getrokken dat Danny de verhaien verzoooen had, uit 
angst of om te voorkomen dat hij er de schuld van zou krijgen dat hij het 
wondje bij Pieter had veroorzaakt. De politie kWam tot de conclUSie dat Pieter 
en Joost met elkaar nadden gespeeld en dat Danny iu de buurt met iets anders 
bezig was geweest. Op geen enkel ander punt in het proces was de politie zo 
dicht bij de oplossing van de 'misdaad'. De twee oudere jongens werden nooit 
gevonden, als zij al bestonaen. 

Overreactie 

Tijdens het weekend had dokter JOnker piannen gemaakt voor een voorliCh
tingsbijeenkomst voor alle ouders in Oude Pekela en had adVIeS ingewoooen 
bij de Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatne van het ziekenhuis in Grorungen 
met betrekking tot de behandeling van de kinderen. Toen dokter Zevenhuizen, 
een van de andere hUIsartsen in OUde Pekela, van de plannen van dOkter Jon
ker hoorde, SChrOk hij. Naar zijn memng was de reactie van dokter Jonker 
zwaar overdreven. Op dat moment wist men namelijk niet méér dan dat het om 
twee kinderen ging en mogelijk om twee onbekende oudere jongens. Tijdens 
het weekend probeerde dokter Zevenhuizen contact op te nemen met de burge
meester van Oude Pekela, de heer A. J. Smidt, om hem te waarschuwen. De 
burgemeester verbleef echter buiten Oude Pekela. De heer ZevenhUIzen: 

"DOkter JOnker heeft dit al eerder gedaan naar aanleiding van een mCI
dent op een speelplaats m de buurt van een schOOl tussen kinderen onder
ling. Enkele jongetjes hadden het broekje van een me18je omlaaggetrok
ken. En toen waren er al een kinderpsychiater, alle schOOlartsen, aIIe 
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huisartsen en OOk nog wat kleuterleidsters bijeengeroepen om over het ge
val te discussiëren. Ik WIst dat dokter Jonker ook nu weer' zou reageren. 
Tijdens het eerste weekend dat ik werd ingelicht over wat er gaande was, 
benaderde ik twee mensen, van wie ik hoopte dat ze enige mvloed op de 
zaak konden uitoefenen. Ik heb ze toen gezegd dat ik bang was dat de za
ken al wat uit de hand zouden gaan lopen als gevolg van een overreactie. 
Ik: drong er bij hen op aan dat, als er wat besloten zou worden, er een 
soort beleidsteam geformeerd zou worden waarbij de, iaten we zeggen 
wat verzwakkende krachten ook hun rol zouden kunnen spelen. Dat heb 
ik m dat weekend nog gedaan. Daama heb ik mij er eIgenlijk ook met 
meer mee bemoeid, min of meer vetrouwend dat de zaak wel in orde zou 
komen. Dat bleek dus absoiuut niet het geval. 
De ene figuur, van de rijkspolitie, met WIe ik contact heb gezocht bleek 
airas ziChzelf te beSChouwen als een van de getroffen ouders. En de an
der, een van de belangrijke plaatselijke politici, heeft denk ik toch met 
genoeg invloed of met genoeg durf gehad om de zaak te kanaliseren." 180 

Dokter Jonker was eveneens van plan geweest om op maandag, 11 meI, een 
persbericht uit te geven, maar gelukkig had de rijkspolitie de tegenwoordigheid 
van geest om hem hierin tegen te houden. 
Pieter (4) voelde ziCh de gehele week en het weekend daarop niet lekker. Dok
ter Jonker besloot dat Pieter en Joost een grondig lichamelijk onderzoek moes
ten ondergaan m het Academlsch Ziekenlmis in Groningen. Het onderzoek 
vond plaats op dinsdag 12 mei. De UItslag luidde dat er bij Pieter een kleine 
rectaie beschadiging was, die echter niet leek op een beschadigIng door ver
krachting. In het mediSCh rapport stond dat het wondje door het langsglijden 
van een pinda zou kunnen zijn veroorzaakt. Bij Joost werd geen bewijs van 
mishandeling of vezwonding gevonden. 
Het feit dat de twee kinderen op dinSdag niet op sChooi verschenen, leidde tot 
nog meer geruchten. Als gevolg van de ondervragmgen door de kleuterleid
sters kwamen verscheidene andere kleuters van de school met verhalen over 
kinderlokkers en drie kinderen vertelden hun verhaal aan de politie. 
Op woensdag 13 meI rapporteerde de rijkspolitie postcommandant van Oude 
Pekela aan het Openbaar Mirustene 'dat ZIch in Oude Pekela een omvangrijke 
ontuchtzaak met kleme kinderen heeft afgespeeld'. Twee factoren hebben tot 
het nemen van deze stap geleid: de verhalen die de kinderen aan de politie ver
telden nadat zij door ouders, de kleuterleidsters en dokter JOnker waren onder
vraagd, en de overdreven reactie van een plaatselijke politie-functionaris. die 
door net opzwepende gedrag van dokter JOnker was beïnvloed. Op aandringen 
van dokter JOnker vergaderden burgemeester en wethouders diezelfde dag nog 
met de politie om de zaak te bespreken. De hoofden van alle baSIsscholen wer
den gewaarschuwd extra alert te zijn en de betrokken mstanties werd door dok
ter Jonker met klem gevraagd de VOlgende dag een voorlichtingsbijeenkomst 
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I voor de ouders te houden. De burgemeester, die ook ontsteld was over de wijze 
waarop dokter Janker de zaak aanpakte. stona erop dat alleen de ou~ers v~ de 
direct betrokken kinderen voor de bijeenkomst zouden worden UItgenodIgd, 
dus de ouders van de zes kinderen wier namen door Pieter en Joost waren ge
noemd en de ouders die hun verhaal aan de politie hadden verteld. Dokter Jon
ker had de lijst met namen, want hij had alle kinderen in zijn praktijk. De bur
gemeester vroeg hem de lijst voor de Ultnodigmgen samen te steUen. .. 
Op donderdag 14 mei hadden al tien kinderen hun verhaal aan de poll.tle ver
teld. Nietternm had de rijkspolitie m Grorungen het Mimstene van JustitIe eer
der die dag meegedeeld dat men vennoedde dat de zaak klemer was dan men 
aanvankelijk had aangenomen. OndankS het toenemend aantal kinderen dat 
met een verhaal kwam, gmgen de rijkspolitiemensen in Gromngen er n~g 
steedS vanuIt dat het tot nu toe beschikbare bewijs slechts wees op het spelletje 
tussen de eerste twee kinderen. Bovendien vonden zij een kwalitatief verschil 
tussen d.e verhalen die door de eerste twee kinderen waren verteld en die van 
de overige kinderen. Pieter en Joost hadden het over 'bUIten spelen;, op het ge
bruikelijke speelterreintje, een plek die inmiddels door de politie was geïdenti
ficeerd. De actIviteiten waarover zij spraken, vonden plaats met andere kinde
ren· volwassenen kwamen in hun verhaal niet voor. De andere kinderen 
ve~elden bizarre verhalen over ontvoenngen, autoritjes, snoep. feestjes en ei
genaardige voorvallen ergens binnen. De meuw~ verhale~ w~n verward, ~e
genstrijdig, ongeloofwaardig en er kon geen enkel steunbe":"ljS v?Or W?rden 
gevonden. Iedere feitelijke bewenng die kon worden geverifieerd, bleek on
JUIst. De deSkundigen van de afdeling Jeugd- en Zedenzaken stelden vast dat 
de verhalen geen bewijskracht hadden en waarschijnlijk door een onjUIste ma
nier van ondervragen tot stand waren gekomen. Wim Joosten, rechercheur van 
de rijkspolitie van Groningen en van af 1 juli 1988 hoofd van de afdeling 
J eugd- en Zedenzaken: 

,,Het uitgangspunt van Jeugdz~en is: als er mt het ~d niets k~mt, moetje 
niet trekken, want Je kUnt het kind alles vertellen watje maar wilt. En als Je 
een keer zijn antwoord bestraft en zegt: 'Is dat wel zo?', Clan denkt het kind: 
'Ik heb het verkeerct gedaan;, en gaat hij de volgende keer een ander ant
woord. geven. Dus binnen Jeugdzaken is dat bekend." 180 

Jammer genoeg was de voorlichtingsbijeenkomst al georganiseerd en onder het 
gezag van dokter Jonkers opzwepende ieiding ging Oe zaak een eIgen leven lel
den. onafhankelijk van de feiten. Zonder dat de autoriteIten ervan op de hoogte 
waren gebracht, nodigde dokter Jonker veel meer mensen UIt dan door de bur
gemeester bedoeld was. Anderen, die de geruchten hadden gehoord, k;-:amen 
onuitgenodigd. Ongeveer tweehonderd ouders woonden de vergadenng bIJ. 
De belangrijkste spreker van de avond was professor Rümke, kinder- en j~~gd
psychiater, verbonden aan net AcaaeIllisch Ziekenhms m Gromngen. HIJ be-
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schreef de mogelijke psychische gevolgen van seksueel nusbluik en attendeer
de de ouders op een aantal signalen die erop koMen wijzen. Terecht gaf hij de 
ouders het advies rushg te blijven en het gewone leven van alleaag voort te 
zetten. Burgemeester Smidt beSChreef later zijn reactle op de bijeenkomst: 

"Het enige dat bij mij na de voorlichtingsavond als punt is overgebleven, is 
in de eerste plaats: dit was met de bedoeling; wat doen al die mensen hier? 
Het tweede IS: toch een aardig verhaal van die RÜmke. Eigenlijk was ik: blij 
dat hij erbij was. Want hij zei nuttige dingen en ik hoopte dat de mensen die 
zaak In hun koppetjes zouden prenten en dat hiennee de zaak afgedaan zou 
zijn. Maar d.at was dus niet zo," 180 

De bijeenkomst leidde tot een snelle verspreiding van de paniek. Ouders be
gonnen bun kinderen vragen te stellen en naar 'signalen' van seksueel misbruik 
te zoeken. Op vrijdag 15 mei waren er al zevenentwmtig kinderen op het poli
tiebureau geweest om hun verhaai te vertellen. Dit alles bracht de politie in een 
moeilijke positie. Elke nieuwe klaCht moest serieus worden genomen en wor
den onderzocht, ondanks het feit dat er geen andere getuigenverklanngen wa
ren dan de onwaarschijnlijke verhalen van heel Jonge kinderen. In overleg met 
dokter Jonker besloot de politie de zevenentwintig kinderen m het Sint Lukas 
Ziekenhuis in Winschoten te laten onderzoeken. 
Het onderzoek vond plaats op zondag 17 meI door twee kinderartsen en twee 
gynaecOlogen en richtte ZiCh op het vinden van bewijzen voor vaginaal of 
anaal seksueel contact. Verder werd het bloed van de kinderen onderzocht op 
geSlachtsziekten, waaronder Aids. Er werden geen bewijzen voor seksuele 
misbruik gevonden. De om zich heen grijpende panIek werd door de mtslag 
van het onderzoek allerminst tot staan gebracht. Burgemeester Smidt: 

,,Dit inZICht in: hoe is er geopereerd, dat hadden wij op dat moment niet. Na
dat de eerste serie kindertjeS onderzocht was, toen was dat inzicht er wel. 
Toen daChten we: hé. de reactie deugt met. Er behoort een gevoel van op
lUChting te zijn. Dat is er niet. De reactie deugt niet. Toen kwam dat mzicht 
wel. Jonker heeft een paar van die kleutetjuffen de kop geK gect.raaid en hij 
heeft een aantal ouders m onrust gebracht. En je mag nog niet zeggen dat het 
met zo IS, hè, bij een aantal mensen. En moet ik dan zeggen dat het niet waar 
IS? Dat weet ik: toch met? Th: kan alleen zeggen: dat lijkt me wei wat overdre
ven."180 

OOk de Aids-test was een bewijs van de algemeen heersende onrust, zelfs on
der professionele mensen die beter hadden kUnnen weten. Kinderen, van WIe 
men vennoedt dat zij seksueel misbruikt zijn, behoren niet op ZICh tot de riSI
cogroep. Kinderen die besmet zijn met Aids zijn geïnfecteerd door besmet 
bloed of hebben bet via hun moeder gekregen. Er bestond geen enkele medisch 
te rechtvaardigen reden om de Aids-test uit te voeren. 
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Maandag 18 mei nam dokter JOnker contact op met het RIAGG en regelde 
hulpverlemng. Via zijn praktijk maakte de hUIsarts afspraken tussen ouders en 
het RIAGG. Hij begon OOk een lijst bij te houden van alle kinderen die bij de 
politie waren geweest en een andere lijst van kinderen van wie de namen wel 
waren genoemd, maar die nog niets hadden verteld. Iedere keer dat een kind 
bij hem m de praktijk kWam, begon hij hen zelf te ondervragen. 
Op dinsdag 19 meI ontvingen alle ouders in Oude Pekela met kinderen tussen 
de drie en zes Jaar schriftelijke infonnatie over de zaak. Op dat moment waren 
er ai weer vijfentwmtlg meuwe gevallen gemeld, zodat het totaal tot tweeën
vijftig meldingen was opgelopen. 
Op 21 mei trof dokter JOnker maatregelen om de kinderen van de laatste vijf
entwintig gemelde gevallen in het Sint Lukas ZiekenhUiS te laten onderzoeken. 
Dat gebeurde op zondag 24 mei en OOk nu weer werden geen bewijzen van 
seksueel misbruik gevonden. Voor sommige kinderen bleek het onderzoek 
traumatlSCh te zijn geweest. De kinderen waren m auto's naar het ziekenhuis 
gebraCht, soms door mensen die zij met kenden. Sommige kinderen die weer
stand hadden geboden, waren gedwongen om mee te gaan. OOk nu weer was 
de burgemeester niet bepaald gelukkig met de reactie van dokter Jonker: 

"Wat mij een beetje verontrust heeft op dat moment, was de reactie van de 
huisarts. Mijn gevoel was na het eerste en tweede onderzoek: fijn, die uit
slag. Prima. En de reactie van de huisarts, die het onderzoek overigens zelf 
voorgesteld heeft en ingang heeft doen vinden bij de ouders, was: ja, maar 
dat zegt niks, want blauwe plekken die kunnen na zoveel tijd weggetrokken 
zijn en dit is niet meer constateerbaar en dat IS met meer constateerbaar. 
Waarop onze reactie was: Ja! moetje nou eens horen, als je nou zelf zo'n on
derzoek mee voorstelt en je, zegt achteraf dat w'n onderzoek niks uithaalt, 
waarom stel je het dan voor!lDat is onlogISCh." 180 

Voor vrijdag 22 mei riep dokter JOnker ongeveer zevenenveertIg ouders bij el
kaar voor een tweede voorliChtingsbijeenkomst met hetzelfde programma als 
dat van 16 mei. Hij bleef een belangrijke rol spelen m het opvoeren van de 
massanystene, Vla bijeenkomsten, bneven en het aan de politie, het RIAGG en 
andere mstantles ter hand stellen van 'feiten'. Bij elkaar werden er VIer voor
Iichtlngsbijeeukomsten gehouden. 13 

Onoertussen bleef dokter Jonker ieder kind dat in zijn praktijk kwam, ondervra
gen. Als het al eerder had verteld dat het met kinderlokkers was meegegaan, 
prObeerde hij nog meer informatie UIt het kino te trekken. Kinderen die nog met 
met dergelijke verhalen op de proppen waren gekomen, ondervroeg hij vanUIt 
de veronderstelling dat zij vast wel met kinderlokkers waren meegeweest, maar 
dat zij er uit angst of schaamte niet over wilden praten. Dokter Jonker trok lang
zamerhand onderwijzers. ouders en zelfs het RIAGG mee In zijn waanideeën. 
SOIrumgen gmgen mee m deze massahystene en schaarden ziCh aan zijn zijde. 
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Zij vormden commIssies, beiegden bijeenkomsten en traden op als woordvoer
ders voor de ;ouders van Oude Pekeia;. Het proces kwam m een nieuwe fase te
recht: er sioeg een golf van geruChten en angst over het dorp die zich uiteinde
lijk over het hele land zou verspreiden. In hoofdstuk 12. De KrUlstocht m Oude 
Pekela, zal de draad van het verhaal vanaf dit punt weer worden opgepakt. 

De rol van de media 

De factoren die een verhaal rijp maken voor verspreiding als gerucht, kunnen 
het ook rijp maken voor verspreiding als meuws en naarmate de golf van mas
sahysterie in Oude Pekela in intensiteIt toenam, werd de roi van de media 
steeds belangrijker. Misschien IS het belangrijkste aspect m een dergelijke zaak 
wel dat de media kans zien de mdruk: te wekken aat er iets aan de hand is, zelfs 
alS er niets is gebeurd. 
De wijze waarop de maatscnappelijke werkelijkheid wordt waargenomen, 
wordt gevormd in een interactIeproces tussen publiek en media. Afwijkend ge
drag heeft de grootste nieuwswaarde en daarom besteden de media veel aan
daCht aan wat het publiek als afwijkend beSChouwt. Tegelijkertijd kan door de
ze aandacht van de media het afwijkende karakter van feiten of gedragingen 
worden bevestigd of zelfs versterkt. Verhalen hieromtrent zijn niet alleen on
dernoudend maar hebben ook een maatschappelijk normerende functie. Een 
voorbeeld van door publieke waarneming beïnvloede berichtgeving is te vin
den in een commentaar van George Vogelaar, hoofdredacteur van de 
Winschoter Courant: 

"Wij hebben zo onze vraagtekens. Ik denk dat er van een enkei geval sprake 
zou kunnen zijn en dat ae rest massahysterie IS. We hebben al een hele pagi
na klaarliggen over angstpsychose en massahystene. Maar we wachten er 
nog even mee. Als we het nu publiceren, krijgen we heel Oude Pekela over 
ons heen." 14 

Vaak: wordt mfonnatie echter ongenuanceerd gebracht. Door symboolvonnlllg, 
overdrijving en verdraaiing wordt het beeld, ten opzichte van de werkelijkheid, 
aangescherpt. Dit gebeurt vooral bij televisie. Door selecuef de symbolen en m 
het oog sprmgende details van een gebeurtenis in beeld te brengen, kan de tele
visie de aandacht nchten en een enorm gesimplificeerd en vertekend beeld ge
ven. Levende beelden hebben meer directe invloed dan geschreven woorden en 
foto;s. Het geschreven woord daarentegen geeft eerder een abstracte verteke
mng. Zonder dat men ZICh dat bewust is, kan de mvloed daarvan verraderlijk 
en verstrekkend zijn. Door de associatIes die het woord kan oproepen, krijgt 
het soms eerder een emotionele dan een objectlef-semantische mlloud. 
De media zijn als het ware vaak nieuwshandelaren. Men zou kunnen stellen 
dat, ZUIver commerCleel gezien, de media slechts een verkoopbaar produkt 
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hoeven te leveren en dat het niet 'primair tot hun taak behoort het publiek op te 
voeden of te infonneren. Voor een bepaalde doeigroep, de iezers van kranten 
als De Telegraaf bijvoorbeeld, hoeft bet prOdukt alleen maar vermaak te bie
den. Om aan de behoeften van deze marktsector te voldoen bestaat er een 
structurele nOOdzaak: om rueuws te maken, gebruikmakend van de selectieve 
aard van het proces. Bepaalde onderwerpen (drugs, sekS, geweld) en duidelijk 
gedefinIeerde (minderheids)groepen schijnen hier de ournisbare ingrediënten te 
vonnen voor een 19oed verhaal'. Een goed voorbeeld van het schOkeffect van 
dergelijke verhalen is de beschrijvmg die Nico Scheepmaker gaf van zijn eIgen 
reactie op benchten over de willekeurige uithmsplaatsing van kinderen op ver
moedens van incest: 

"Ik hennner mij nog goed. dat ik bij de beschrijving van een van die geval
len in The Ob server zoveel adrenaline voelde bovenkomen van uitzinnige 
verontwaardiging, dat ik de krant even met een rome kop, naar adem hap
pend, opzij moest ieggen voordat ik weer verder kon lezen." 15 

Een effectieve formUle om de aandacht te trekken is de combinatie van angst 
en seksuele prikkeling. De fysiolOgISche reacties op shock en seksueie gevoe
lens lijken sterk op elkaar. Het autonome zenuwstelsel stimUleert de fySIeke 
opwinding. Tijdens de prikkeling verandert de lage tonus in de gladde spieren 
van de inwendige organen. De bloedverdeling m het liChaam verandert en er 
ontstaat een hypersensorische gevoeligheid. Deze fysioioglsche veranderingen 
worden m het hele liChaam waargenomen en ais emotie ervaren. Het aantal 
emoties dat we kunnen omscluijven is veel groter dan de verschillende vormen 
van fyslOlogische prikkeling die m onze lichaam kunnen plaatsvinden. Het ver
schil tussen shOCk en seksueie gevoelens in de begmfase van de reactle hangt 
af van onze interpretatIe van dat gevoel en niet van het verschil tussen ae fy
siologische processen die plaatsvmden. 
Op het lezen van krantekoppen over kinderlokkers, ontucht en kinderporno re
ageert het lichaam met zowel seksuele prikkeling als ShOCk. De meeste lezers 
zullen hun gevoelens als Shock belltelen. Er kunnen ook reacties als veront
waardiging en woede optreden. Het IS betrekkelijk gemakkelijk tegelijkertijd 
reactles van shock en seksuele prikkeling op te wekken, zonder dat de iezer die 
reactie aIs lseksuele prikkeling' zodanig zai bestempelen. Dat kan een reden 
zijn waarom de pers zoveel succes oogst met sekSSChandalen. 
Voor veei mensen moet het produkt dat door de media wordt gebracht nuttige 
InformatIe bevatten. Om aan de behoeften van deze doelgroep te voldoen hoe
ven de vervaardigers van het produkt er alleen maar voor te zorgen dat de ln
formahe JUlSt lijkt. Strenge enteria voor het SCheiden van waarheid en leugen 
of vergissmgen, ZOalS die bijvoorbeeld bij rechtszaken of bij diSCUSSIes m we
tenschappelijke tijdschriften worden gehanteerd, staan het vervaardigen van 
een gemakkelijk verkoopbaar prOdukt m de weg. Zelfs de meest betrouwbare 
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kranten, zoals bijvoorbeeld het NRe Handelsblad, bevallen betrekkelijk opper
vlakkige verslagen en samenvattmgen van discussies die elderS plaats vinden. 
Wanneer journalisten onderzoek verriChten, kan hun berichtgeving helpen om 
de waarheid aan het licht te brengen. Het voeren van een diSCUSSIe via de me
dia biedt op ziChZelf echter geen onderzoekende journalistiek en hoeft niet 
noodzakelijkerwijs naar de waarheid te leiden. 
De media zijn in staat voorvallen uit het mets te toveren. Door reacties van 
mensen ais nieuws te brengen, wordt voeding gegeven aan de indruk dat er iets 
gebeurd moet zijn. Een verSlag over mensen die geSChokt zijn, kan andere 
mensen weer schokken. Het verhaar vonnt zichzelf. Een van de ouders in Ou
de Pekela: 

"Er IS nogal wat onrust binnen Oude Pekela gekomen. Die onrust was er na
tuurlijk toch al wel, maar men had het al een klein beetje In de hand. De ou
ders konden redelijk ruStIg met het probleem omgaan. Maar juist door de 
journalisten, die op een gegeven moment overal waren, wordt het heel be
angstigend. Ook voor de kinderen." 16 

Dokter W.L. FelS, een andere hUISartS in Oude Pekela: 

.. De beelden van het NOS-Joumaai, C1e actualiteitenrubrieken en de talloze 
hante-artikelen activeren cie angsten bij de kinderen. Dat is een hoge prijs 
die je voor publiCIteIt moet betalen. In mijn praktijk 'heb ik ook kinderen 
met trauma's aangetroffen. Of <.tat nou IS veroorzaakt door C1e kinderlokkers 
of door C1e angst C1aarvoor is mij met duidelijk." 17 

Nieuws ontstaat echter niet altijd UIt het mets. Er bestaan uiteraard werkelijk 
gebeurde voorvallen en reële conflicten. Het zijn de media echter die bepalen 
welke omschrijvingen het publiek worden gepresenteerd en deze .keuzen die
nen mede de behoeften van de 'meuwsverkoper'. Er bestaat een proces van 
sunplificalle en interpretatie dat, naast de ongmele nieuwswaarde, vonn geeft 
aan de strekking van een vernaal. In andere gevallen worden bepaalde mema's 
ais nieuw voorgeschoteld, zelfs wanneer zij al m de sameruevmg verankerd 
zijn, alleen om er nieuwswaarde aan te ontlenen. Dat is ook een vorm van 
overdrijvmg. LOdewijk Brunt m Het Parool: 
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"Journalisten zijn geneigC1 C1e schijnwerpers te zetten op situaties en gebeur
tenissen, juist omdat deze onverklaarbaar zijn - 'nieuws'. Hoe ongeloofwaar
diger, hoe beter. ( ... ) 
Wat ziCh in OUde Pekela afspeelt. lijkt me klassiek. Nadat de 'feiten' door 
het NOS-journaal wereldknndig waren gemaakt, werd het dorp overspoeld 
door nieuwsjagers. Eerst van de 'seneuze pers', daarna van C1e 'sensatIepers'. 
En zo zal het nog wei een tijdje door blijven kabbelen, tot er ergens anC1ers 
weer een 'nieuwtje' opduikt. Op dat moment zai Oude Pekela vergeten zijn 

en het is de vraag of we ais krantelezers ooit nog te horen zullen krijgen wat 
er werkelijk aan de hand is geweest. ( ... ) 
Is het aantal aangiften van kindemushandeling plotseling sterk gestegen 
toen de eerste verklanngen daarover in de provinciale pers waren gepubli
ceerd? En werden ze steeds ongeloofwaardiger naarmate de tijd verstreek? 
Het zou bijzonder mteressant zijn over die feiten meer te weten te komen, 
maar voorlopig is zelfs dat niet het geval. Wat we wèl zeker weten IS, dat 
ziCh een 'massa-psychose' heeft voorgedaan bij journalisten. Honderden pa
parazzi op zoek naar een spook. Anne kinderen," 18 

47 



Hoofdstuk 4 

Bewustwording 
, 

Een allesomvattende beschrijving van ze<1enangst begInt met de inleidende 
verschijnselen. In het geval van zedenangst met betrekking tot misbruik van 
kinderen is het echter moeilijk de exacte oorsprong hiervan aan te geven omdat 
deze veie generaties teruggaat. Vroeger al waarschuwden onze ouders ons als 
kinderen voor vreemaen, net als ongetwijfeld hun ouders voor hen. In ae afge
lopen Jaren 18 ae zeaenangst aangescherpt. Volgens Sandfort (1986) zijn het 
met name religieus/ethische en feministisch-ideologiSChe factoren geweest, die 
de liberale geest van de Jaren zestig en zeventig hebben omgegooid. Sandfon 
(1986) schrijft: 

"Seksualiteit kent met langer de beloftes, die ons aan het emd van de jaren 
zestig voorspiegeld werden. Maar mIsschien waren die beloftes ook wei 
veei te groot. Seksualiteit wordt nu met langer geassocieerd met avontuur, 
plezierige spanning en extase, maar met angst, kwetsbaarheid, pijn en ge
vaar. De seksualiteit lijkt m zijn algemeenheid zorgwekkend te worden." 

Het feit dat deze tendens al in de Verenigde Staten aanwezig was, jaren voor
dat deze in Nederiand waarneembaar werd, zou een aanwijzing kunnen vor
men aat ae Amerikaanse ontwikkeling invloed heeft gehad op de huidige ten
dens in ons land. Verschillende factoren hebben, meestal via onofficiële 
kanalen, ertoe kunnen bijdragen aat ae zeaenangst van Amerika naar Neder
lana wera geëexporteerd: ae uitzending van Amerikaanse televISieprogram
ma's 10 Nederland; aealgemene, CUlturele 1Ovloed; gezamenlijk wetenschappe
lijk en klinISCh onderzoek op het gebied van de SOCIale wetenschappen. 
Het IS aan de bemoeienis van officiële Amerikaanse zijde, en met name aan 
hun houding inzake kinderporno, te wijten dat een aantal van deze trends zich 
in Neaerland heeft kunnen ontwikkelen. Indirect leidde deze bernoelems ertoe 
aat de Amsteraarnse politie in 1984 een aantal invallen aeea om kinderporno 
op te sporen (Schuijer, 1989). Wekemang besteedden de media aandacht aan 
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deze zaak. De lnvallen, die enkele maanden later werden gekoppeld aan de 
Amerikaanse beschuldigmgen, veroorzaakten een golf van bezorgdheid en ver
ontwaardigmg m Neaerlana. 

Het hulpverleningsapparaat 

De Amerikanen kunnen echter niet verantwoonlelijk worden gehouden voor 
alle invloeden die tot de ontstane zedenangst hebben bijgedragen. Er IS ook de 
groei van de dienstverleningssector, die tot een enonne uitbreiding van de 
'hulpverleningsindustne' heeft geleid, waarschijnlijk zelfs wel tot voorbij de 
grens van het optnnaal noodzakelijke. Verder hebben sommige door het radica
le fenumsme geïnspIreerde ideologen hun bijdrage geleverd aan de invulling 
van het verschijnsel zeaenangst: m leaer bed lag een slachtoffer van mannelij
ke seksualiteit en onder, zo niet in. ieder bed de dader. Ook heeft de soms over
matige belangstelling voor mcest een rol gespeeld bij ae bewustwording van 
de symbolen en beelden van kindennisbruik. 
Een van de kenmerken van de 'hulpverlenmgsindustne' die rond kindennis
bruik. IS ontstaan, IS een verruiming van de deftnitie van misbruik, waardoor 
een toenemend aantal individuen onder zo'n deftnitie komt te vallen. Door de 
massahysterie die momenteel in Amerika heerst, is de definitie daar al zo ruim 
dat zelfs kinderen van Vler jaar als 'jeugdige overtreder' worden aangemerkt en 
voor klimsche behandeling van seksmisdrijven worden opgenomen. illustratief 
IS het volgenae cItaat uit een verhandeling van Johoson (1988): 

"In 1982 bestonden er tweeëntwmtmg behandelingsprogramma's voor over
treders in de tienerleeftijd. In 1987 waren er ongeveer vierhonderdzeventig 
programma's en dienstverleners om deze groep te behandelen. In het midden 
van de jaren taChtig zien wij een ontkenning en bagatellisering van de ernst 
van nog weer een ander verschijnsel: kinderen van dertien jaar en jonger. die 
met nog jongere kinderen ontucht plegen. Het gedrag van deze jeugdige 
overtreders mag niet langer worden genegeerd. 
De zevenenveertlg Jongens waarover hier wordt gesproken, ondergingen 
tussen Januan 1985 en juni 1987 allemaai een behandeling in het kader van 
het SPARK programma. Op het moment dat zij voor behandeling werden 
doorgestuurd, waren zij tUSSen de vier en deruen Jaar oud. ( ... ) Kinderen 
werden ais dader aangemerkt wanneer zij aan de volgende criteria voldeden: 
(1) zij hadden seksuele hanaelingen met een allOer kind gepleega: (2) zij 
hadden geweld of dwang gebruikt om het andere kind mee te laten werken, 
of het Slachtoffer was te jong om ZIch te realiseren dat het werd. misbruikt, 
waardoor het geen weerstand bOOd, of het gmg om een overtreding als exhi
bitionisme; (3) er was een leeftijdsverschil van ten minste twee Jaar; (4) er 
bestond al openlijk seksueel gedrag." 

Volgens deze definitie is een vierjarig kind dat ZIch in zijn blootje aan een 
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tweejarig kind laat zien, in overtreding. Uit dit verbazmgwekkende artikel 
blijkt verder dat 'aan elkaar friemelen' de meest voorkomende overtreding was; 
dat de dwang die werd uitgeoefend verbaal was en m 77% van de gevallen met 
aanwezig was geweest; dat 40% van de daders jonger was dan acht jaar, en dat 
de helft van de voorvallen had plaatsgevonden tussen broertjeS en zusJes. Door 
het hele verhaal heen worden tennen als 'dader' en 'slaChtoffer' gebruikt. Het is 
met bekend hoeveel Amerikanen dit soort verhalen seneus nemen, maar op
merkelijk IS wel aat dit artikel m Child Abuse and Negleet, een invloedrijk 
Amerikaans tijdschrift, wera gepubliceera. 
Voor ae gemiddelde student massapSyChologie IS ae rol die deslrnndigen zoals 
artsen, maatschappelijk werkers of psychiaters spelen bij het versterken van de 
zeaenangst, niet verwonderlijk. Friedson (1970) schrijft: 

"De meeste aktiviteiten die kruisvaarders m de gezondheidszorg ontplooien, 
kenmerken zich door de neiging iets als een Ziekte te bestempelen waar vol
gens de leek geen sprake is van ziekte, en ook de omgeving ais veel gevaar
lijker voor de gezondheid te beoordelen dan dat de leek dat doet. Betrouw
bare statIstIeken gebaseerd op het aantal werkelijke. door de gewone 
huisarts vastgestelde gevallen. negeren zij en in plaats daarvan benadrukken 
zij de ernst van het gezondheidsprobleem dat hèn zo in beSlag neemt. voor
namelijk op grond van hun eigen schattingen van het aantal gevallen dat nog 
niet gediagnoStISeerd en daarom ook nog niet behandeld is. Verder zijn de 
schattingen waarschijnlijk gebaseerd op een ruImere definitie van de ziekte 
of aandoening dan die door de leek wordt gehanteerd - bijvoorbeeld blind
heid waar de leek spreekt over 'slecht Zien', psychiSChe 'aandoemng; waar de 
leek praat over 'nervositeit'. of 'alcoholisme' waar de leek een 'probleemdrin
ker' ZIet. .. Deze mensen hebben hun objectIeve kijk op Ziektebeelden als zo
danig verloren; zij creëren secunC1aIre afwijkingen - ZIektepatronen - waar 
aanvankelijk slechts sprake was van primaire afwijkingen" 

Nel Draijer 

Een van de effecten van zedenangst IS dat het verschil in waarneming tussen de 
leek en de 'kruisvaarder' verdwijnt. Steeds meer mensen gaan geloven m het 
beeld van een verziekte samenleving. Op dat moment kunnen personen met m
vloed de rol van kruisvaarder gaan spelen. Dat kan doordat zij ziChzelf als zo
aanig profileren. Maar ook wanneer zij ZIChZelf aanzienlijk genuanceeraer op
stellen, kUnnen zij door het publiek, dat zich aan nuances weimg gelegen laat 
liggen, huns ondanks de rol van kruisvaarder opgedrongen krijgen. Dit laatste 
overkwam de onderzoekster Nel Draijer, die een uitvoerig onderzoek deed 
naar seksueel mISbruik van meisjes door verwanten. Tot haar eIgen afgrijzen 
werden haar onderzoeksresultaten door de media gesensatlOnaliseerd. Het vol
genae redachonele commentaar m De VolkSkrant bevat aUe bOvengenoemae 
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elementen. Het staat vol overdrijvmgen en verdraaiingen. trekt verregaande 
conCluS1es, en presenteert ideologische standpunten als feiten: 

.,Seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen komt voor op een ongekende 
en zorgwekkende schaal. Het deze week verschenen rapport van klinisch 
psychologe Draijer bevestigt op schrijnende wijze wat de laatste jaren steeds 
duidelijker werd. Haar onderzoek ontzenuwt de Insinuaties dat het allemaal 
wel meevalt met geweld en incest. 
Incest 1S de meest verwerpelijke vorm van machtsoverheersing door volwas
senen. Kinderen zijn weerloos doordat zij volstrekt afhankelijk zijn van hun 
verzorgers. In de meeste gevallen komt incest voor tussen mannen en jonge 
meisjes. Maar ook tegenover volwassen vrouwen tonen veel mannen hun 
dwmgend karakter. 
Hoe algemeen deze houding IS blijkt uit Draijers bevinding dat het manne
lijk geweld in alle rangen en standen voorkomt. Opleiding, intelligentie. mI

lieu. religIe en regio maken geen verschil. Dit zegt veel over de nog steeds 
levende opvattlOgen onder mannen. alle emancipatiestrijd en voorlichting 
ten spijt." 19 

De 'kruistochtachtigel tendens in dit artikel kan toegeschreven worden aan de 
veelal m de media gehanteerde wijze van schrijven, waardoor vaak: een over
dreven en vertekend beeld ontstaat. 
Hoewel de media de hoofdschuldigen waren van alle overdrijving en verdraai
ing rond Draijer's onderzoek - dat zij het begrtp iseksueel misbruik' in haar 
noofdstuk over de definities zorgvuldig afbakende kwam nauwelijks aan bod -
k.an toch ook met worden gezegd dat haar eigen presentatie boven alle kritiek 
verheven was. In het boek 'Een lege plek in mijn geheugen' (1988), geeft 
Draijer een overzicht van haar bevindingen. Zij wijst er bijvoorbeeld op dat 
vrouwen mogelijk weIgerden aan het önderzoek mee te doen vanwege de pijn 
die de hennnertng aan het seksueel mIsbruik In hun kindertijd zou oproepen. 
Draijer glllg ook voorbij aan de mogelijkheid dat een aantal personen wellicht 
niet aan het onderzoek wilde meewerken omdat zij eenvoudigweg nooit seksu
eel nusbruikt zijn geweest en daarom het nut van het onderzoek niet inzagen. 
Dat wekt de indruk van eenzijdigheid. Draijer suggereert op deze marner dat 
de werkelijke cijfers hoger liggen dan de gemeten percentages en dat veel ge
vallen nog met boven tafel zijn gekomen. De VOlgende passage geeft weer 
waarom zij de geïntervieWden als 'slachtoffers' bestempeit en andere gezinsle
den als 'daders" zelfs wanneer de 'slachtoffers' zichzelf met als ZOdanig ZIen. 
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"Mensen ZIen ziChzelf niet graag als Slachtoffer. Ook wekt dit begnp de in
druk dat er een duidelijke groep Slachtoffers van seksueel miSbruik door 
verwanten kan worden aangewezen. Vrouwen met misbruikervanngen heb
ben echter UIteenlopende aChtergronden en kunnen zeer verschillend op de 
pijnlijke ervanngen reageren. Ook aan het begrip dader kleven bezwaren, 

omdat het te sterk doet denken aan nusdaad. We zullen het woon! deson
danks gebruiken. afgeWIsseld met de tenn pleger." 

Later legt Draijer uit waarom de geïntervIewden als trauma-Slachtoffers kun

nen worden geclassificeerd, los van hoe de betrokkenen zelf tegen hun eigen 
ervaringen aankijken. Draijer stelt dat wanneer mensen ontkennen zich nus
bruikt te voelen, het misbruik wellicht wordt onderdrukt en de gevoelens daar
over naar het onbewuste worden verdrongen. 

"Het seksueel contact is in SOmmIge gevallen zo angstwekkend en pijnlijk 
voor hen. dat ze later hele stukken ervan 'kwijt zijn'. Zij splitsen delen van 
hun bewustzijn af om het misbruik in emotioneel opzicht te kunnen overle
ven. In het ergste geval kan afsplitsing van delen van het bewustzijn ertoe 
leiden dat kim1eren alle contact met hun emotIes verliezen: ze voelen mets 
meer. zelfs geen pijn." 

Theorieën die onbewuste motieven en gevoelens suggereren, zijn altijd OnfalSl
fieerbaar. Deze wijze van argumenteren maakt het mogelijk alles ais seksueel 
misbruik te interpreteren. zelfs wanneer de betrokkene zelf zijn of haar verhaal 
niet als zodanig Classificeert. 

Er zijn twee momenten In het onderzoek van Draijer waar het vertekenende 
element erm geslopen kan zijn: tijdens de intervIews en bij het rubriceren van 
de gegevens. Het lag voor de hand: de vraaggesprekken werden gevoerd door 
personen die door Draijer zelf waren geïnstrueerd. Het IS niet bekend in hoe
verre de mterviewers het vertellen en overdrijven van negatieve ervaringen 
aanmoedigden en juist neutrale en positieve aspecten onderdrukten. Het oor
sprOnkelijke materiaal en het Classificeren en analyseren daarvan is niet voor 
kritiSChe analyse openbaar gemaakt. 
Een groot deel van de uitspraken van Draijer suggereert dat bij het scoren een
zijdige cntena zijn gehanteer<1. Zij zegt bijvoorbeeld: "Als onvrijwillig zijn al
le contacten aangemerkt die volgens de ondervraagde vrouwen niet 'volledig 
vrijwilligi waren." Er zou eveneens van verdraaiing sprake zijn geweest wan
neer alle seksuele contacten die als met 'volledig onvrijwillig' werden beschre
ven als 'vrijwillig' waren geregIstreerd, een procedure waartegen Draijer zich 
zou hebben verzet, en terecht. Draijer miste daarmee het kardinale punt dat in 
oUder-~nd relaties, waaronder misbruikrelaties, een zekere tweeslaChtIgheid 
aanweZIg IS. 
Do~~ de ruime aandacht die de media aan haar beweringen besteedden, kreeg 
DrruJer opeens grote bekendheid. Snel daarna VOlgde echter ook de kritiek. In 
het spoor van de ophef over haar onderzoeksresultaten zijn echter ook anderen 
gaan geloven in ziekten en maatschappelijke pathologieën die voor een deei 
niet bestaan, voor een deel door de huidige maatschappelijk constructie van 
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misbruik worden versterkt en voor een deel weliswaar werkelijk bestaan, maar 
door de heersende zedenangst niet zelden worden overtrokken. 
Draijer zelf distantieerde ziCh van de sensatiezucht die rond haar onderzoek 
was ontstaan: 

"Als je nu toch Ziet hoe er over mijn onderzoek gesChreven is! Het is alle
maal sex, spanning en sensatie. De journalisten staan meteen op hun achter
ste benen te gillen over 'SChokkend' en 'gruwelijk'. Het wordt allemaal ge
sensationaliseerd." 20 

In het Maandblaa voor Geestelijke Volksgezondheid (november 1988), waar
van zij redacteur is, maakte zij duidelijk, zich overvallen te hebben gevoeld 
door de mediapresentatIe: 

.. Was het niet beter geweest ais 10 het perSbericht het accent had gelegen op 
de misbruikervanngen met verwanten. die 10 het onderzoek ingrijpend blij
ken te zijn - afgaand op de klachten die vrouwen er naar eigen zeggen van 
ondervonden of die ik op langere termijn heb vastgesteld: ruim 8%. Het be
riCht had, dan vervOlgens kunnen vermelden dat In totaal 15.6% vrouwen te
gen hun wil seksueel benaderd bleken te zijn door verwanten. De gegevens 
over ervaringen met niet-verwanten vonnen lil het onderzoek een zijlijn, die 
thans nader onderzocht wordt." 

Maar de meeste kranten hadden er geen belang bij de reacties waarin Draijer 
ZIch distantieerae op te nemen, wellicht ook omaat het perSbencht aat haar on
derzoeksrapport begeleidde zelf gedeeltelijk verantwoordelijk was voor de 
overdrijvmg, en met alleen de media. Slechts een klem aantal gefuteresseerde 
deSkUndigen hebben haar ongmele onderzoek gelezen en er kritiek op gele
verd. Vaak waren dat echter lange artikelen, die niet door de doorsnee Neder
lander worden gelezen. Bij de meeste mensen, die slechts de krantekoppen 
hadden gelezen en Draijer op de teleVISIe hadden geZIen, was de indruk geves
tigd dat één op de drie vrouwen als kind seksueel was mISbruikt en daardoor 
ernstig voor het leven was beschadiga. 
Wanneer de overdrijving als feit wordt voorgesteld en er een snelle verande
rmg m de publieke waarneming van de maatschappelijke realiteIt plaatsvindt, 
heeft dat vrijwel zeker onvoorspelbare gevolgen. Zo IS het denkbaar dat veel 
mensen die er vanuit gaan dat de getallen kloppen, anders naar hun vrienden 
en collega's gaan kijken nu zij geloven aat één op de drie ais kind het slacht
offer geweest moet zijn van seksueel misbruik. Sommigen zullen proberen UIt 
te vmden wie die ene is. Dit soort reacUes stimuleert heksenjachtachtige specu
latIes. Men gaat misschien naar bepaalde signalen zoeken en, als men erop uit 
is bewijzen te vmden voor seksueel misbruik, aan sommige onschuldige aspec
ten van een vrouw onterechte betekemssen toekennen. Er ontstaat een onge
zonde SItuatIe die spontane verhoudingen kan verstoren. Voor sommIge man-
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nen is het opwindend om zich niet dit soort speculatIes bezig te hOUden, het
geen tot ongewenste mtull1teIten kan leiden. 
Verder zullen mensen hun ideeën over incest en seksueel misbruik van kinde
ren eerder gaan projecteren. Verontwaardigde, ideologtSCh geïnspIreerde 'in
cest-speurders;, op zoek naar signalen van seksueel misbruik: bij één op de drie 
kinderen, kunnen een ware heksenjacht tegen onschuldige ouders, familieleden 
en vrienden ontketenen. Als geVOlg van het gebruik van diagnosusch-projec
tleve testen bij het Medisch-Kleuteraagverblijf 'De Bolderkar' in Vlaardingen 
werden veertien kinderen op basis van summiere bewijzen van mcest bij hun 
ouaers weggehaald. Dit soort ongelukkige voorvallen IS het gevolg van een 
aergelijke projectie. 
Er wordt wel beweerd dat shockerende verhalen, zoals die van Draijer, meest 
meer bespreekbaar hebben gemaakt. Men zou ook kunnen stellen dat door de 
sensatie eromheen incest m zekere zin juist minder bespreekbaar IS geworden. 
De wijze waarop hier met het probleem iS omgegaan heeft tot de vraag naar 
nog zwaardere strafinaatregelen geleid en sterke reactles van verontwaardigmg 
en woede opgeroepen. Dit alles maakt het voor een meisje dat werkelijk seksu
eel mISbruikt IS bepaald niet gemakkelijker om erover te praten. In zo'n sfeer 
zullen sommige vaders hun dochters nog eerder dwmgen hun mond te houden. 
De massanysterie kan ertoe leiden dat werkelijke slachtoffers van seksueel 
misbruik zich nog meer gaan schamen en nog langer hup mond zullen houden; 
het kan dan gebeuren aat sOmmIge kinaeren die ZIch mlsschlen helemaai niet 
schaamden en zich ook niet schuldig voelden, dat nu wel gaan doen. 

Gianotten 

De geneIgdheid om alles als een ziekte te bestempelen IS ook terug te vmden in 
de verhandelingen van pSyChotherapeut Gianotten, die jarenlang heeft gepro
beera aandacht te Jcrijgen voor het probleem van seksueel misbruikte Jongens. 
Hieronder beschrijft hij een van zijn gevallen: 

"Tijdens masturbatIe denkt hij soms aan jongens en soms aan vrouwen. Hij 
snapt dat niet en schaamt zich daar erg voor. De impotentIe ontstaat later als 
hij op een keer bij de coïtus zeer levendige fantasieën over mannen heeft. 
Hij durft vanaf dat moment niet meer te vrijen. Hij wordt weer neel onzeker 
door die fantaSIeën en weet met meer hoe het nu moet met zijn relatie. De 
relatie wordt hierdoor uiteindelijk verbroken." 

Een patiënt die met dit soort onzekerheaen worstelt, heeft een sympathiserenae 
aesknndige nodig die hem vertelt aat het pnma is aat hij bi -seksueel, homosek
sueel of heteroseksueei is. Hij moet aangemoedigd worden om plezier te heb
ben in zijn eigen seksuele beieving en zijn gevoel van zelfvertrouwen moet 
worden gestimuleerd, zodat hij op zoek gaat naar mensen waannee hij van zijn 
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seksualiteIt kan gemeten. Gianotten concentreerde zIch echter op de seksspel
letJes die de patiënt m zijn Jeugd met een neefje had gespeeld en ontleende 
daaraan allerlei patnogene betekenissen. Uit het gesprek van Gianotten met 
zijn patiënt, een heel onzeker iemand, blijkt dat de psychiater hem echt zIek 
maakte. 
De verhandeling van Gianotten ZIt vol met pseudowetenschappelijke onzm, 
waaronder een lijst van SIgnalen die op seksueel misbruik bij marmen zouden 
kunnen wijzen: Isolatie, cnnnneel gedrag, brandstichting, lage dunk van zich
zelf, neigmg tot zelfvernietigmg, alCOholisme, druggebruik, zelfvermmking of 
zelfdoding. 
Overdrijvmg, vertekening en een te sterke simplificatie dragen niet bij tot het 
oplossen van een werkelijk probleem, en nnsbruik van kinderen door familie
leden is zo'n werkelijk probleem. Draijer en Gianotten plaatsen met hun verha
len het probleem in een onjUIst perspectief. Het probleem mcest wordt te zeer 
vereenvoudigd ais het zich alleen maar concentreert op misbruik van het kind. 
Het moet m een veel bredere context worden geplaatst, waarin ook factoren als 
verstoorde relaties en het onvermogen om problemen op te vangen een rol spe
len. Soms zijn de ouders minstens evenzeer SlaChtoffer als het kind. In andere 
gevallen kan de relatie tegelijkertijd positieve en negatieve aspecten hebben en 
een bepaalde dubbelzU1nigheid bezitten die UlUek IS voor die relatie. 
Een van de redenen waarom kindermishandeling door gezinsleden. waaronder 
seksueel misbruik, zulke intense gevoelens van hUlpeloosheid en woede kan 
veroorzaken, is het tweeslachtlge van een dergelijke relatie en het dilemma 
waarin men zich bevindt. Zelfs de meest verdorven ouder heeft een band met 
zijn kind, al is het soms een soort haat-liefde verhouding (Boszonnenyi-Nagy 
& Spark, 1973). Er wordt wel beweerd dat seksueel nnsbruik een eenvoudig, 
eenzijdig en ondubbelzinnig verschijnsel IS en dat de gevoelens van pijn ver
dwijnen wanneer eenzijdig en ondubbelzinnig de SChuld aan de ander wordt 
gegeven en ook de woede op die ander wordt gekoeld. Het helpt het SlaChtoffer 
van misbruik alleen met om met zijn tegenstrijdige gevoelens in het reme te 
komen. Het zal zich eerder nog hUlpelozer voelen, juist omdat er geen soelaas 
wordt geboden. 
Het is een teken des tijds dat seksuele activiteiten worden geZIen als kenmer
kend voor een misbruikrelaue. Er vinden namelijk ook seksuele actiVIteIten 
tussen kinderen onderling en tussen volwassenen en kinderen plaats in ont
moetingen en relaties waarbij totaal geen sprake is van seksueel miSIJruik 
(ConstanlUle & MarlU1son, 1981; Sandfort, 1981, 1988). OOk Gianotten (1988) 
erkent dit: 
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"Er zijn kinderen en volwassenen die tijdens hun kinderleeftijd seksuele 
contacten hadden met een volwassene en daar geen problemen mee hebben 
of hebben gehad." 

Misbruik IS terug te voeren Dp,een aantal factoren., waar seksuele mteracne er 
een van kan zijn. Omdat seksuele interactie echter niet per defInitie misbruik 
hoeft in te houden, IS het belangrijk ook aandacht te besteden aan alle andere 
factoren. Verder zijn alle IJetrokkenen het meest gebaat bij een sympathiseren
de benadenng, die probeert 'afwijkingen' UIt de sensationele en opgeblazen 
sfeer te nalen, en tracht gevoelens van SChaamte, schuld en angst terug te drin
gen. Ongelukkig genoeg is het Juist de zedenangst die zo'n symphatiserende en 
verstandige t>enadering in de weg staat. 

Het richten van de aandacht 

De fase van t>ewustwording IS vooral in het t>egin van de ontwikkeling van ze
denangst een t>eslissende factor. Kenmerkend voor deze fase is dat de aandacht 
zich richt op een aantal kleine voorvallen die hun SChaduw vooruitwerpen. Een 
goed voorbeeld is cie affaire van de Rotterdamse Commune omdat, evenais in 
Oude Pekela, er mets was gebeurd (Tahbers, 1989). De reacties van de politie 
en de hulpverlenmgssector waren geheel en al gebaseerd op ongegronde ver
moedens. De verslaggeving van de media echter vestigde de aandacht op het 
feit dat zoiets kan voorkomen en OOk mderdaad voorkomt, en dat, àls het ge
beurt, het !ets afschuwelijks IS. 
De media attenderen het publiek op bepaalde verschijnselen. Wanneer zij weer 
een nieuw gevai op het spoor komen, zijn de lezers inmiddelS alerter op de be
richtgeving over bepaalde zaken. Door de wijze waarop erover wordt geschre
ven, worden via een proces van herdefiniëring steeds meer verbanden gelegd. 
Men zou de vergelijking ktmnen trekken met natuurrampen of calarmteiten. Na 
het door de telev!S1e uitgezonden neerstorten van een Airbus 320 tijdens een 
luchtvaartshow m Frankrijk volgde een aantal weken later, op zondag 28 au
gnstus 1988, een ongeluk in de lucht van het Italiaanse stnntteam Frecce Trico
lore. Deze ongelukken hadden een hele serie benchten over luchtrampen tot 
geVOlg. Wekenlang IJrachten sonumge kranten verhalen over militaire ongeluk
ken, neergestorte helikopters in de Noordzee, een ongelUk met een privé-vlieg
tUlgje ergens in Mexico en nog een aantal onbelangrijke gebeurtemssen die 
normaal gesproken bepaald geen meuws zouden vormen. Tijdschriften en 
weekbladen brachten hoofdartikelen over veiligheid in de luCht. Omdat de le
zers met IJetrekking tot dit onderwerp bewust waren gemaakt, viel dit soort 
nieuws hun OOk eerder op. In het daaropvolgende jaar deden zich verscheidene 
ernstige ongelukken In de burgerlUChtvaart voor. Het waren er meer dan nor
maal, hoewellhet geen vliegtuigen regende; wals een vriendin van mij de serie 
ongelukken onder woorden IJracht terwijl zij bezwoer nooit meer in een vlieg
tUIg te stappen. 
In het geval van het ongeluk met het stuntteam is sprake van een combinatIe 
van een aantal doorSlaggevende factoren. Ten eerste gebeurde het in Ramstein, 
een Amerikaanse lUChtmaChtbasis in DuitSland, tijdens een luchtvaartshow. De 
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media waren erbij en oe verschrikking kwam in ai zijn facetten bij televisiekij
kend Europa de nuiskamer binnen. 
In de tweede plaats kwam net vliegtUig als een vuurbal in de memgte toe
schouwers terecht. Het idee dat nietsvermoedende toeschouwers onverwachts 
het slachtoffer kunnen worden van een afschuwelijke tragedie veroorzaakte 
een golf van angst. Men haalde Zich soortgelijke situaties voor Oe geest, waar
van men zelf, zonder emge waarschuwing, het Slachtoffer Zou kunnnen wor
den. Het stilstaan bij de onvoorspelbaarneid van dit soort rampen dreIgde de 
normale gang van zaken van het dagelijks leven wreed te verstoren. Net ais bij 
zedenangst werden ook hier de beelden door angst versterkt. 
In Oude Pekela waren er weliswaar geen brandende toeschouwers, maar de 
zaak is vergelijkbaar. John Jansen van Galen scbreef in de Haagse Post: 

"Op zoek naar ;sfeer', aChtergronden en onsmakelijke details reisde het pers
corps prompt massaal af naar Oost-Groningen. Vanuit commercieel oogpunt 
tereCht, want het 'kinderseks-schandaal' was hèt van huiver, weerzm en ver
stikte tranen doortrokken gesprek van de week. Misschien heeft het verhoor 
waaraan bezorgde Ouders hun kinderen onderwierpen er wel toe bijgedragen 
dat een stortvloed van andere grootschalige seksuele misbruiken aan het 
licht kwam. De 'datelines' behelsden EnSChede, Den Burg, Musselkanaal, 
Ahnelo en andere plaatsen ver van Amsteraam. de gedoodverfde hoofdstaa 
van alle verdeIf. Vennoedelijk werd allerleI onheil openbaar dat anders ver
borgen zou zijn gebleven. Het recht kon zijn loop nemen." 21 

Analyse van de feiten wijst uit dat de ;stortvloed' meer in de media bestond dan 
in werkelijkheid. De feiten achter de beriChtgeving tonen tevens aan dat het 
meestal niet om 'grootschalige seksuele misbruiken; ging en zeker niet m de 
vonn zoais die zich volgens de geruchten in Oude Pekela zou hebben voorge
daan. Niettemin heeft m de afgelopen vijf jaar de toenemende zedenangst ge
leid tot een gestage groei van net aantal meldingen. Tussen 1983 en 1987 ver
dubbelde het aantal rechtszaken op dit gebied. een stijgmg die begon in de tijd 
van de politie-mvallen in Amsterdam met betrekking tot de opsporing van kin
derporno (Schuijer 1989). 

Loos alarm 

De eerste mdicatie dat na het verschijnen van de eerste beriChten de fase van 
bewustwording IS ingetreden. wordt gevormd door het feit dat gevallen. waar
bij de grenzen van maatscnappelijk geaccepteerd gedrag worden overscbreden. 
meer aandacht krijgen. Op verschillende plaatsen worden gelijksoortige ge
beurtenissen gemeld, hetgeen tot grotere ongerustheid leidt en mensen in be
weging brengt. In een artikel over een geval in Almere, waar een taxiChauffeur 
wegens ontucht met een aantal kinderen uit de buurt was gearresteerd, SChreef 
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De Telegraaf: "Voor ]e net weet, zijn]e kinderen SlaChtoffer." 22 
Mensen doen dan alsof voorvallen elders in hun eigen omgeving hebben 
plaatsgevonden. De eerste benchten m de lOkale pers over Oude Pekela dreig
den naar Winschoten over te waaien. Omdat m beide plaatsen dezelfde lOkale 
.krant verschijnt, WIsten de bewoners van Winschoten, ai weken voordat de 
zaak: in de nationale pers kwam, over de venneende ontuchtzaak m OUde Peke
la. 
De beslissmg van Gerda Aldag, wethouder van onderwijs van Winschoten. sa
men met de noofden van de baSlSschOlen en de hoofden van het speciaal on
derwijs, om de allerjongste kinderen te waarschuwen voor het gevaar van 
'vreemde mensen" leidde bijna tot een tweede uitbarsting van massahystene. 
De Winscnoter Courant meldde: 

"Er is door ouders met de politie gebeld over de kwestle. Zij kregen hetzelf~ 
de antwoord: 'Winschoten staat geheel buiten de zaak m Oude Pekela;. JuSt1~ 
tie behandelt de kwestie met de grootst mogelijke terughoudendheid. Een 
ouder m de wijk Noord te WinSChoten, die zover gmg dat ze infonnane pro~ 
beerc1e te verkrijgen bij schoolhoofden en een hUlsartS, zei later zich tevre~ 
den te stellen met de reactie van de politie. Zij zei geen verdere actie te zul~ 
len ondernemen. Maar m menig huisgezin met kinderen in WinSChoten IS 
gisteren langdurig gesproken over de angst die er nu bij veel ouders stevig 
in zit." 23 

Dit soort berIchten stimuleert het bewustwordingsproces bij de lezer, zelfs 
wanneer er gezegd wordt dat er niets is gebeurd. De vOlgende dag plaatste de 
Winschoter Courant het VOlgende bericht: 

"De geruChtenstroom nam zo'n grote omvang aan dat het vuUI1je ook naar 
Winschoten oversloeg. Er groeide een soort massahystene Ult, gebaseerd op 
loze geruchten en angstgevoelens zonder dat er ook maar sprake was van 
een kern van waarheid." 24 

Er zijn bewijzen dat de ontkennende berIChten de toenemende verspreiding 
van angst en geruchten met tegenltielden. Nieuwe Revu bij voorbeeld clleerde 
een receptioniste van Hotel Winschoten weken nadat de geruchten door de po
litie en de pers als onjuist waren afgedaan: 

"Weet D, dat ze nu ook al hier m Winschoten zitten? Een vriendin van mij 
vertelde dat. Zij heeft blonde kinderen. Het schijnt dat die lUl nu alleen op 
zoek zijn naar blonde kinderen." 14 

Nadat een op angst gebaseerde mythe eerunaai vaste grond heeft gevonden 
gaat zij een eigen leven leiden. Naannate de geruchten rond Oude Pekela ZIch 
meer verspreidden en de media meer aandacht aan de venneende gebeurtems-
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sen besteedden, werd steeds vaker loos aiarm geslagen. Pred Mulder, recher
cheur van de gemeentepolitie in Gromngen: 

"Dat beteKent voor ons dat als wij onderzoeK doen naar ontucht In wat voor 
vonn dan ook met kinderen, dat wij onmiddellijk de ouders. voor zover te 
controleren, een embargo opleggen: 'Je praat er met overt Met memandt' 
Het moet niet op ae straat. Want op het moment aat het op cte straat IS, gaan 
ae mensen fantaseren, aanvullen en wordt het een heel ander vernaal." 180 

De zaak. Oude Pekela was inmiddels een zaak van de landelijke pers geworden 
en ook m andere delen van het land werd regelmatIg loos aiann geSlagen. 
Wanneer zedenangst eenmaal heeft kunnen ontstaan worat deze verder gevoed 
en in stand gehouden door regelmatig weerkerende uitbarstmgen van massa
hysterie. In OUde Pekela droeg zdn uitbarstmg m belangrijke mate bij aan een 
verclere bewustwording, vanwaaruit die zelfde massahysterie was voortgeko
men. In De VolksJcrant van 13 juni 1987 stond het vOlgende hericht: 

"In een wijk in Zaandam hielden vrijdag !len rechercheurs een uitgebreid 
buurtonderzoeK nadat er een melding was binnengekomen dat vier clOwns 
snoepjes UItdeelden aan kinderen. De clowns werden niet gevonden. Wel 
werden vier toeristen, die bij een kinderspeelplaats foto's hadden gema.akt. 
door de politie gehoord. Een kind bekende later het vernaai over de clowns 
te hebben verzonnen." 25 

De NRC van 18 juni 1987 schreef: 

"In Enschede is al een man door woedende buurtbewoners uit z'n auto ge
Sleurd op verdenking van kinderlokkerij. Hetzelfde gebeurae 10 Winschoten 
waar een man, op zoek naar een hem onbekend adres, drie Keer door dezelf
de straat reed. En daar speelden op dat moment veel kinderen." 26 

In Oude Pekela werden ook persmensen soms voor kinderlokkers aangeZIen. 
Mevrouw de Vos: 

"Er zijn kinderen die huilend, rennend thUIS kwamen en zeiden: mamma, er 
is weer een kinderlokker, want een man wil met mij praten. Dat blijken dan 
journalisten te zijn. Maar kinderen zien daar geen verschil m; het zijn 
vreemde mensen met foto-apparatuur en sommIge journalisten zijn ook heel 
opdringeng." 16 

Angst 

Angst IS de motor voor massahystene. Mevrouw de Haan uit Oude Pekela be
schrijft haar gevoelens toen zij te horen kreeg dat haar zoon Michiel (6) des-
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tijds mIsschien met vreemden was meegeweest: 

"De politie belde mij 's morgens tegen kwart over tien met een mededeling 
dat andere kinderen zijn naam hadden genoemd, waardoor zij er vanuit 
moesten gaan dat hij er dus bij betrokken was. Nou ten eerste, als moeder 
zijnde en als vader zijnde schrik Je je dood. En dan denk Je: wat heb ik: nou. 
Ik heb gehuild. Je schrikt hoor. Ja, Je hebt dan wel een heleboel verhalen ge
hoord over wat er in het dOrp gebeurd was, volgens sonmngen dan. Dus op
eens word je met de neus op de feiten gedrukt." 180 

De media lieten deze angsten op heel Nederland los. Het hoofd van de baSIS
school bijvoorbeeld werd geciteerd in een artikel met ais kop 'Ontucht met kin
deren Jaagt dorp schrik aan': 

,,Er heerst nog wel angst. Ouders zijn bang om kinderen alleen op straat te 
laten spelen. De jonge kinderen worden allemaal naar school gebraCht. Het 
is ingrijpend voor een dorpsgemeenschap, ZOIets." 27 

Angst kan ontstaan wanneer men het gevoel heeft dat de politie onvoldoende 
beschennmg kan bieden. Een typiSCh voorbeeld is een rapport waann staat: 
; ... en onderzoek naar de bestemming van het m Oude Pekela vervaardigde ma
teriaal blijft aChterwege, omdat de Nederlandse politie de afgelopen Jaren niet 
m staat is gesteld onderzoek te doen naar de vervaardiging van kinderporno'. 
Dit rapport bracht de zaak al m een zeer vroeg stadimn m de politieke arena. 
Naarmate de angst groeide, stond in de roep om aktie de houding van justitie 
centraal, alsmede de vraag of de politie in deze zaak wel voor haar taak bere
kend was. Wij zullen later nog op de rol van de politieke JcrulSvaarder terugkO
men (hoofdstuk 11). 
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Hoofdstuk 5 

Symbool- en beeldvorming 

Waarneming 18 geen passief proces; er IS een actieve, creatieve inspanning 
voor nodig. Door iemands verbeeldingskracht krijgen woorden, namen en 
beelden een symbolische lading waardoor emoties de waarneming gaan kleu
ren. Laten we eens een bloem als voorbeeld nemen, een purperwmde bijvoer -
beeld van een onbekende soort, die u vlakbij uw huis ontdekt. De bloemen 
hebben diep-violetblauwe bloemblaadjes met fel-gele strepen vanUIt de kelk. U 
bent gefascineerd door de kleurenpracht; u vindt net een praChtlge, heel bijzon
aere bloem. U krmt ae verleiding met weerstaan en plukt een bos om thUIS m 
een vaas te zetten. 
Later krijgt u te horen dat de bloem een mterst giftige soort IS. Het is niet al

leen gevaarlijk om de bloem aan te raken, IS nachts verspreidt zij ook nog een 
giftige stof die weliswaar met zichtbaar, maar Ultemdelijk wel, kankerverwek
kend is. Bovendien heeft de stof een psychoactIeve werking en leidt zij tot die
pe depressies en paranoïde waanideeën. U kijkt opmeuw naar de grote bos 
bloemen, die u zo mooi in een vaas op ae eettafel had geschikt. Uw waarne
ming van de bloem is veranderd. U vindt de bloem helemaal met mooi meer. 
De waarneming wordt voornamelijk beheerst door een gevoel van bedreIgmg. 
De fel-gele strepen worOen spmnewebachtIge draden die die bedreiging als een 
onzichtbare, verstrikkende macht uitstralen. 
Nu u weet wat de bloem kan uitrichten, verandert uw waarneming totaal. Ob
jectief gezIen is het nog steeds dezelfde bloem: de kleuren en de vorm van de 
blaadjes zijn niet veranaera. Uw waarnemmg worat echter bepaald aoor de 
mamer waarop n tegen ae bloem aankijkt. Ziet ti haar als een giftige soort, aan 
wordt zij een krachtig symbool van dat vergif. Ook andere waarnemingsgebie
den worden beïnvloed. Wanneer u denkt dat de geur die de bloem verspreidt 
vergiftig is, zult u die waarschijnlijk als scherp en onaangenaam ervaren. 
Het iS een essentieel kenmerk van zedenangst dat de reactie op symbolen en 
beelden van een maatschappelijk verschijnsel veranOert zodra dit verschijnsel 
als afwijkeno worat geoefimeerO, evenals m het voorbeeld van ae bloem. Wat 

63 



gebeurt er wanneer een oedreigende symbOOlwaarde wor~~ toege~end aan de 
kenmerken van een bepaalde groep? Cohen (1972) beSChrlJft Me mEngeland 
het beeld van jongeren die zlch schuldig plachten te .maken aan k1e~ne ve~grij
pen, voornamelijk door de overtrokken berichtgevmg m de med1a oprueuw 
werd gedefimeerd. De kranten speelden daarmee m op de angst van het pu
bliek met als gevolg dat deze groep jongeren als een gevaar en een ~ctrelgmg 
voor de fundamenten van de samenleving werd gezIen. De leren Jacks van, de 
rockers, en de typische haardracht en de zonnebril1e~ waannee de ~as zlch 
tooiden, werden bedreigende symbOlen. Wanneer zich een dergehJk proces 
voltrekt, krijgt deze groep mensen de status van volksdu_lVel, en de gOlven van 
zedenangst die ontstaan maken de weg vrij voor uitbarstmgen van massahyste
ne, terwijl er IDlsschien mets aan de hand is. Conen SChrijft: 

,,Aan het begin van de jaren zestig had de term 'mode~~st' betre~g o~ 
mensen die zien op een bepaalde manier kleedden. terw1JI de tenn rocker 
bUlten het kleine elfeuit waann men zlchzelf als zodanig mdentifieeercte, 
nauwelijks bekend was. Vijf jaar iater beschreef een jou~'13list de ongere
geldheden waarbij 'roods' en 'rockers' waren betrokken als 'zonder weerga m 
de Engelse geschied.ems'. Er deden geruchten de ronde dat hulptroepen naar 
de betreffende plaats waren gestuurd om de rellen de kop m te drukken. 
... Nog eens vijf jaar later waren deze groepen vrijwel uit het publieke be

wustzijn verdwenen ... " 

Wanneer de volksdUlvel eenmaal is aangewezen, komt de samenleving m h~t 
geweer. Los van het feit of het gevaar nu wel of niet reêel aanwez1g 1S, de nei
gmg bestaat om overijld op de symboien te reageren en maatregelen te treffen 
om de volksduivel :in bedwang te houden. Kenmerkend iS ook dat er strate
gieën worden ontwikkeld die de afwijking alleen nog maar verder versterken: 

"De praktijk bijvoorbeeld om bepaalde gebieden van te .:oren al als 'pro
bleemhaarden' te bestempelen, betekende dat Jongeren b1J W1e men de be
wuste symbOlen eonstateercLe, (door de politie) Ult zo'n gebied k?~den wer
den weggestuurd, OOk wanneer zij niets kwaads deden. TIJden.s een 
rechtszaak m Brighton verklaarde een politieagent dat hij een aantal Jonge
ren bij een bUShaite m een abri had Zlen staan; zij deden niets~. maar 'hij had 
gehoord dat daar altijd problemen waren' en daarom had hl] hun gesom
meerd om te verdwijnen. Niet allemaai gingen zij snel genoeg weg en één 
jongere werd gearresteerd. 'Als Je niet ingrijpt en accepteer:' Ze1 de ?~litie
man tijdens de rechtszaak: 'dat iemand met meteen doet wat Je als pohtleman 
zegt dan is het hek van de dam. Het was in het belang van de openbare orde 
dat d.eze Jongeren werd verboden in de abri tegen de regen te schuilen.' " 

Wat Cohen over de reactie van de politieman op deze Jongeren schrijft, komt 
overeen met onze waarneming van de bloem die giftig zou zijn. Door zijn ei-

64 

gen patroon van verwachtingen en angsten was de waarneming van de politie
man van een groep Jongeren vervormd m een bedreigend en gevaarlijk ver
schijnsel. Hij vond dat hij in het geweer moest komen en hij reageerde direct. 
De jongeren werden gestraft, met voor wat zij hadden gedaan en evenmin voor 
wat zij gedaan zouden kunnen hebben, maar eenvoudigweg voor het feit dat 
men m hen het symbool van de volksdmvel zag. Bovendien kan dit soort reac
ties ais een zichzelf vervullende voorspelling gaan werken: het afwijkende ge
drag kon jUlSt worden opgeroepen bij Jongeren die m COhen's voorbeeld an
ders alleen maar mstig bij de bushalte zouden hebben gescbuild. 
OOk gaat men de kenmerken die aan de volksduivel worden toegeschreven op 
zichzelf als verderfelijk zien. Een leren Jack op zich bijvoorbeeld 1S niets 
Slechts. Op het moment echter dat men het als het symbool voor de rocker ging 
zien, kreeg dit kledingshlk ook het 'image' van dat verderfelijke. Zo kan men 
een man m een grijze regenjas als een topfunctionaris zien of als een VIeze ou
de man. De waarneming heeft waarschijnlijk meer van doen met het verwach
tingspatroon van de waarnemer dan met degene die wordt waargenomen. 

Clowns 

In de massahystene rond OUde Pekela werd het beeld van de clown een van de 
voornaamste symbolen. Voor het eerst werd in de krant van clowns melding 
gemaakt op 6 juni 1987: 

"De aandacht is nu vooral gericht op de identiteit van twee clowns, die emd 
april, begm mei in OUele Pekela rondliepen en die ook kinderen meegelokt 
en mogelijk misbruikt hebben. ( ... ) 'Die clowns moeten opgevallen zijn. We 
willen daarom ook graag in contact komen met mensen die ze hebben zien 
lopen', zegt rijkspolitiewoordvoerder J.J. Kuipers." 28 

De indruk die door deze en tientallen gelijksoortlge berichten bij de lezer werd 
achtergelaten was, dat veel kinderen met overtuiging hadden verklaard dat zij 
onder beloftes van snoep. feestjes en ijs, door clowns van straat warerr meege
lokt. De suggestIe dat de kinderlokkers ais clowns verkleed te werk gingen, 
werd in feite gewekt door d.e verhalen van één kind.. Wim Joosten van de rijks
politie in Groningen: 

"Clownspakken kwamen veel later pas ter sprake. De eerste twintlg, vijfen
twmtig kinderen hadden het niet over downs. Op een gegeven moment 
kwam een kind met een verhaal over clowns, en de volgende dag hadden we 
tlen verhalen van kind.eren binnen dezelfde SChool, en een paar dagen later 
werd het verhaal doorgespeeld naar de andere SChOOl." 180 

Nadat benchten hierover m de media waren verschenen, begonnen m heel Ne-
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derland kinderen aan OUders, leerkrachten, maatschappelijk werkers, psycholo
gen, therapeuten en politiemensen verhalen te vertellen over clowns. Het on
derzoek van de politie, waann alle komstuumverhuurbedrijven ten tijde van de 
venneende ontvoeringen werden betrokken, leverde niets op. 
Ondanks herhaalde oproepen om mlichtingen kwam geen enkele volwassene 
opdagen die steunbewijs kon aandragen. De heer Jan Manng, persvoorlichter 
bij de Groningse rijkspolitie: 

.. Wat we zO vreemd Vlnd.en IS dat het zeer regelmatlg opereren van twee 
mannen m c10wnspakken in Oude Pekela eigenlijk zonder enige reactie on
der de volwassen bevolking IS gebeurd. Je zou toch denken dat mensen daar 
meer achter gezocht zouden hebben of dat rouden hebben gemeld." 29 

Zichtbaar geërgerd over het feit dat er geen nieuwe infonnatie was binnenge
Komen, zei hij: 

.. Wat we absoluut niet begrijpen is, dat memand in die zes weken iets speci
aals 1S opgevallen. Geen opvallende Clowns, geen huizen waar meer kinde
ren binnen gingen dan gebruikelijk zou zijn. zelfs de kinderen zelf zijn niet 
gemist." 30 

Ofschoon er geen enkele bewijs was dat clowns, in welke vorm dan ook, in 
Oude Pekela actief waren geweest, werd het beeld van de clown het symbool 
van de nieuwe volksdUIvel. Prof. dr. Marlen Brouwer: 

,,(Vroeger) werden die angsten beheersbaar gemaakt door de SChuld aan 
heksen te geven. Nu is die rol kennelijk overgenomen door figuren in 
c1ownspakken. De overeenkomst is dat vrijwel niemand ze heeft gezien, 
maar iedereen weet dat ze enge dingen kunnen doen." 26 

Er waren maar een paar dagen voor nodig om de betel<enis van het symbool te 
verspreiden en in het gehele land tot een metafoor te maken. Cor van de Poel, 
verwijzend naar de Amerikaanse aantijgmgen, SChreef: 

"De twee downs van OUde Pekela zullen zonder twijfel de internationale 
pers halen, als typerend voor de ontvoering van zestig tot zeventig kleuters 
voor porno-video-opnamen. ( ... ) De kinderporno en de Clowns als kinderlok
kers zullen een diepe mdruk maken in het buitenland en het beeld van Ne
derland nog meer aantasten. Oude Pekela zal worden afgeschilderd als een 
dorp m de buurt van het zondige Amsterdam." 31 

Na verloop van tijd werden de details van het c10wnsbeeld verder ingevuld. 
Het blad Privé publiceerde in de laatste week van Juni een kleurenfoto van een 
clown en snggereerde dat een soort montagefoto in elkaar was gezet op baSIS 
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van door de kinderen verstrekte irtformatie. In werkelijkheid was er nooit een 
dergelijke montagefoto vervaardigd, noch door de politie, noch door Privé. De 
beschrijvmgen die de kinderen gaven, waren tegenstrijdig en te vaag. De foto 
in Privé was nitslUltend op fantasie gebaseerd. De beelden echter die bij de 
niet-kritische lezer naar boven komen, worden d.oor dit soort fantaSie verleven
digd, de bezorgdheid krijgt een concrete UlvuIIing en, anders dan voorheen, 
maakt het de angst overtuIgend. 
Zijn de symholen eenmaaJ UItgekristalliseerd, dan zijn zij in staat opmeuw loos 
aJann te ontketenen. Men gmg niet langer op zoek naar kinderlokkers maar 
naar clowns en naar alles wat erop leek. In het Nieuwsblad van het Noorden 
van 31 juli stond: 

.. Cowboy aangezien voor clown: Thmult m Veendam. Een deel van Veen
dam was gistenniddag in rep en roer na verhalen van kinderen m de wijk 
Sorghvliet over een kinderlokker m clownskleren. Daarom rukte de politie 
massaal UIt. Agenten in auto's en op motoren raasden door Sorghvliet en een 
deel van Wildervank. Bij de Dollard kwamen ze tot de ontdekking dat een In 

cowboypak: gestoken jongen aanleiding was voor alle opwmding. Er bleek 
niets aan de hand. De politie van Veendam reageerde pijlsnel nadat er telefo
msche meldingen van in paniek geraakte ouders binnen kwamen over een 
clown die kinderen meelokte. Een woordvoerCler van de Veendammer poli
tie noemt de reactles van de ouders en het massale optreden van de politie 
'begrijpelijk' na de kinaerseksaffaire in Oude Pekel •. " 32 

De waarSChuwingen om niet met vreemden mee te gaan, die toch altijd al wel
rug effect blijken te hebben bij de beschennmg van kinderen, hadden in de 
context van de groeiende zedenangst alleen maar een tegengestelde uitwer
king. Nadat zij door hun ouders voor clowns waren gewaarschuwd. kwamen 
tien kinderen m Hoogeveen met verhalen over kinderlokkers in clownspakken. 
Onderzoek door de politie leverde echter niets op. J. Gombert, hoofdinspecteur 
bij de gemeentepolitie: 

,,De verhalen die worden verteld geven ons echter te denken. Er komen 
clownspakken m voor en dat ZIen we toch wel in het verlengde van het op
geblazen sfeertje In Oude Pekela ( ... ) De sIgnalementen wisselen voortdu
rend. Het heeft onze aandaCht, maar we hoeven beslist nog geen moord en 
brand te schreeuwen. Het lijkt allemaai zwaar overtrokken." 33 

Het zou mISleidend zijn de mdruk te wekken dat alleen het symbool van de 
clown een nieuwe betekenis kreeg. Zedenangst is een algemeen verspreid ver
schijnsel, en ieder voorwerp en beeld kan, in meer of mindere mate, met deze 
angst worden gekleurd. We hebben het geZIen: in een wereld VOl met 'kinder -
lokkers r kregen zowel lege als volle straten een rueuwe betekenis, werden zo
wel aardige als onaardige onderwijzers en buren verdaCht, een vreemd huis, 
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een onbekende auto, een vreemde caravan ... Voor diegenen die ziCh door hun 
verbeeldingskracht laten meeslepen blijft mets onberoerd. Paranoia en hysten
sche paniek zijn niet meer te sCheiden. Collectieve paranoia, een aspect van ze
denangst, onstaat wanneer de symbOlen, gesanctioneerd door de media en ge
bruikt om de afwijkende groep beter aan te kunnen duiden, deel gaan UItmaken 
van de collectieve mythen. 
Er waren nog andere symbolen: leeuwekoppen, die door de kincleren zouden 
zijn waargenomen, afgelegen caféls, seks-clubS, grote dure auto's, vooral van 
het merk Mercedes en met ramen van rookglas, mannen in dure pakken met 
een Duits accent en auto's of bussen vol lachende kinderen. Het waren alle
maal beelden die sterke emoties losmaakten. Dokter Mik zei in zijn toespraak 
tot de ouders in OUde Pekela: 

"Elke morgen ga ik naar het zwembad en dan ZIe ik een oranjerood bUSJe 
waarin gehandicapte kinderen naar ons zwembad worden gebraCht. Wat fijn, 
denk ik dan, dat dit zo geregeld is. En onmiddellijk daarna krijg ik een aan
val van blinde woede als ik eraan denk dat jullie kinderen, met diezelfde 
blonde koppies,:in zo'n zelfde oranjerood busje zijn meegenomen." 34 

Het VOlgende voorbeeld van suggestieve Journalistiek, nu in Vrij Nederland, il
lustreert de symbolische kraCht van het woord in de manier waarop een ver
daCht café wordt beSchreven. Politie-onderzoek leverde geen bewijs op om de 
geuite vermoedens omtrent dit café te rechtvaardigen: 
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"Ik rijd langs een paar verdaChte panden. de routes ken ik inmiddelS UIt mijn 
hoofd. RiChtIng Stadskanaal. langs de meermalen genoemde camping Wed~ 
debergen. In Vriescheloo bij café De Hongerige Wolf linksaf. Ouders be
schouwen deze horeca-onderneming als een rovershol. Er zouden dingen ge~ 
beuren die het dagliCht met kunnen verdragen. Vroeger. In de toptijd, waren 
er nachtelijke optredens van Zwarte LOla, de toenmalige vnendin van de 
krOegbaas. ~ stond in uitdagende jurken op tafel en zong liederen, soms saR 
men met haar dochter. 
Somnnge kinderen hebben het over een café, met allemaal gekleurde lamp
jes. De ouders vennoeden dat dit, café De Hongenge Wolf, het bedoelde 
pand moet zijn. Zij worden m hun verdenking gesterkt door het mysteneuze 
lijk dat twee jaar geleden. na de koude winter. op het terrein van de kroeg 
werd gevonden. 
In De Hongenge Wolf komen alleen vaste klanten. Het ligt afgelegen. De 
voordeur IS geSloten, de zijdeur gaat piepend open. In het halletje staan een 
paar klompen en een stUk of acht accu's. De ouders hadden het lets anders 
voorgesteld. De allemieuwste highRtech zou hier voor een klem prijsje ver
handeld worden. 
Binnen drinken een paar mannen een biertje, in vijfdehands stoelen kijken 
ze onderuitgezakt naar twee televisies. AllebeI kleur, één met geluid. De 

meest waardevolle koopwaar blijken tweedehandS vogelkooien. 
De waard schenkt een glaasje Spa ID. Een grote man met zwart haar en een 
grote baard. Vriendelijke ogen. Hij kent het verhaal van de kinderlokkers. 
Weet ook dat de geruChten spreken van een verdacht pand in de buurt. Hij 
kan het ZIch met voorstellen. Heeft mets geZIen en mets gehoord." 35 
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Hoofdstuk 6 

Overdrijving 
en verdraaiing 

Zowel overdrijving als verdraaiing kan zICh op verschillende manieren in ae 
media vooraoen. Met de hyperbool (een emotioneel geladen bijvoeglijk naam
woord) worden de volksduivel, het symbool en het beeld, ae plaats van het 
'misdrijf en soms het slachtoffer omscnreven. In plaats van objectieve mfor
matie geeft het hyperbOlisch gebruikte bijvoeglijke naamwoora een emotionele 
lading aan dat wat het bescnrijft. Een hyperbolische bescurijving zegt meer 
over ae denkwijze van aegene die de bescnrijving geeft aan over aatgene wat 
beschreven wordt. In ae volgende passage bijvoorbeeld wordt aoor ae toevoe
gmg 'verwerpelijke' bij 'kinderlokkers' geen feitelijke mformaue gegeven. 

"Wat vmden kinderen leuker Clan een echte clown, moeten de verwerpelijke 
kinderlokkers hebben gedacht. Op kinderspeelplaatsen en drukbevolkte 
schoolplemen zagen kleine kinderen totaal geen gevaar in de gulle 'kinder
vriend' die ijsjes en snoepgoed uitdeelde. Ook oudere kinderen schaarden 
Z1eh nietsvennoedenct rond het simstere heerschap, dat de kleintjes uitnodig
de mee te gaan naar een 'feestje'!" 36 

Het is niet zo verwonderlijk dat juist de Britse pers zicn aan deze vorm van be
richtgevmg sChuldig maakt. The Star scureef: 

"Onee tbe streets and garc1ens rang with the carefree laughter of little child
ren. Now me small sleepy DutCh hamiet of Oude Pekela IS a siIent village of 
fear. For this 18 where an evil gang of 'Pied Piper; sex perverts spirited away 
dozens of tiny children to make slckening porn videos. " 37 

Trouwens, deze vonn van beeldmanipulatle IS de Nederlandse pers evenmin 
vreemd. De Telegraaf beschreef Oude Pekela als: 

.. Een grauw dOrp in de Oostgroningse veenk:.oloniën. Spelende kinderen VOf-
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men daar al maandenlang een vreemd straatbeeld. Pekela gaat met alleen ge
bukt onder een schrijnend hopg werkloosheidscijfer. maar ook onder het in
middels berucht geworden ontuchtschandaal. " 12 

De Groene Amsterdammer: 

"De dode. holle ogen van de Pekelder womngen bieden een troosteloze aan
blik." 38 

Algemeen DagblaC1: 

"Gehuld in oe mist maakt Ouoe Pekela een uitgestorven ind.ruk. De contou
ren van de molen. die trots boven de huizen uitsteekt. zijn vaag ZIChtbaar en 
doen spookachtig aan." 39 

Een hyperbool wordt eChter met alleen negatief gebruikt. In verscheidene arti
kelen werden de kinderen bijvoorbeeld nogal eens als "onschuldig" omschre
ven en dr. Mik sprak over "frisse, gezonde kinderen" met ,,mooie blonde kop
pIes" 40 Wanneer de massahysterie op haar hoogtepunt is, ontstaat de neIging 
zich in hyperbolen uit te drukken. Een voorbeeld daarvan is di. Mik wanneer 
hij, ai speculerend over de vraag waarom de vermeende pornografen naar Ou
de Pekela waren gekomen, zegt: 

"Misschien is het wel zo dat de doelgroep meer opgewonden raakt van leu
ke kinderen met leuke geziChtjes - want het zijn stuk voor stuk: hele leuke 
kinderen - UIt een doorsnee dorp. dan van meer door de wol geverfde kinde
ren m stedelijke gebieden." 34 

Zelfs onder de meest gunstige omstandigheden echter is de realiteit veelai nog 
te complex, te tegenstrijdig en te chaotIsch om de simplistische, gestileerde 
formules te hanteren die een verhaal nieuwswaarde moeten verlenen. 
Verder wordt de hyperbOOL gebruikt om beelden van heldendom en groot lei
derSChap op te roepen. Om het beeld concreet 6n treffend te maken, wordt van 
de ene persoon de beId en van de andere de SChurk gemaakt. Het is echter met 
altijd voorspelbaar wie de held wordt en wIe de schurK Dàt wordt grotendeelS 
bepaald door de behoeften van het verhaal en met zozeer door de feiten zelf. 
Voor het Oude-Pekelaverbaal was het belangrijk dat er mooie kinderen in 
voorkwamen. Vaak: leidt een lovende beschrijVIng van de ene partij automa
tisch tot een neganeve afschildenng van Cle tegenovergestelde partij. Het beeld 
van Cle publieKe figuur wordt door Cle media gecreëerCl. In werKelijkheid zijn 
mensen complexe multidimensionele persoonlijkheden. De media scheppen 
Slechts ééndimensionele stereotypen. 
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De superlatief 

Ook met de superlatief kan een emotionele lading worden versterkt zonder dat 
zinvolle informatie wordt toegevoegd. De lOgIsche juistheid van een superla
tief kan echter niet worden aaugetoond zolang niet alle elementen waarop de 
superlatief betrekking heeft, zijn gedefinieerd. Van een serie van vijf stenen 
bijvoorbeeld kan één de grootste zijn. De Juistheid van de bewering de grootste 
van iets te bezitten kan pas worden aangetoond wanneer de grenzen van de 
verzameling zijn gedefinieerd. Zonder die begrenzing kan in princIpe altijd een 
groter exemplaar worden gevonden. Verder moet de superlatief een objectieve 
beteKems hebben. De bewering bijvoorbeeld dat kinderporno het meest ver
werpelijke verschijnsel van onze tijd lS, blijft een beteKenisloze kreet ZOlang 
deze bewering niet aan een objectieve maatstaf of bruikbare definitie van 'ver
werpelijkheid' is getoetst. 
De bewermg van prof. Jaap DoeK dat ,,kinderen Cle meest beClreigCle groep ter 
wereld zijn" 41, zegt mbouClelijk niets. Prof. DoeK geeft met aan met welke an
Clere groepen hij Cle kinderen heeft vergeleKen en beschrijft evenmm welke 
maatstaf hij voor de mate van bedreigmg heeft gebanteerd. Een ander voor
beeld: een weeK lang verscheen dr. Mik veelvuldig in Cle media, waarbij ook 
hij ZIch van superlatieven bediende: " ... wat ik m mijn onderzoek heb aange
troffen tart elke beschrijvmg". 42 En op een later tijdstip: 

,,En de affaire-Oude Pekela betekent dat er een markt moet zijn van mensen 
die zich tegen betaling van veel geld verlustigen aan bUlten alle grenzen ge
treden perverse seksuele uitspattlngen met kleine kinderen. Dat houdt in dat 
op grotere schaal dan nu nog denkbaar lijkt, mensen geestelijk zwaar ziek 
zijn. Ik vind dit aspect, ais wij Clat goed tot ons door laten dringen, het meest 
verontrustende. (. .. ) Ik wil daar alleen nog over zeggen Clat in alle opZIChten 
alle grenzen te buiten zijn gegaan en dat 't cLaarom ons aller bevattingsver
mogen aanvankelijk te boven ging." 40 

Uitemdelijk liet Clr. Mik ZiCh zo Cloor zijn emolles meeSlepen dat, zelfs toen hij 
nog nauwelijks uit zijn woorden kon komen, de niet UItgesproken superlatIe
ven bijna in te vullen waren: ,,Maar dit ... Wat hier m QuCle PeKela aan de hanCl 
IS ... Er zijn ook geen woorden meer voor." 40 

Sensationalisering 

Nadat op vrijdag 5 JUID Cle landelijke media het perSbencht van Cle politie dat 
zeventig kinderen seksueel waren misbruikt, overnamen, verspreidde de mas
sahysterie ZICh in een versneld tempo. Grove en sChaamteloze overdrijvmg en 
verdraaiing waren geen uitzondenng meer. Zoais bij zedenangst het geval 
pleegt te zijn, werden over bet aantal incidenten, de berokkende schade en de 
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effecten daarVan angstaanjagende en overtrokken verhalen verteld. Sensatione
le krantekoppen, melodramatisch woordgebruik en het benadnikken van pun
ten die zogenaamde nieuwswaarde bezaten, vormden een algemeen verschijn
sel. 
In Oude Pekela uitte de sensationalisering zich in het steeds maar weer op
nieuw vertellen van verzonnen, onwaarschijnlijke verhalen over bizar seksueel 
misbruik, Vrij Nederland berichtte: 

,,De kinderen werden geschopt, geslagen, vastgebonden, volgens de artsen 
(de hUlsartsen JOnker en JOnker-Bakker). MelSJes kregen stokjes m hun vag
ina, jongens in hun anus. Ze moesten volwassenen likken, zuigen. Dat von
den de kinderen vies, ze .kregen haartjes m hun mond. En ze werden be
dreigd, ze mochten nooit iets tegen hun ouders zeggen. Nooit. Anders 
zouden ze worden doodgemaakt, en hun ouders natuurlijk OOk." 43 

In de lOOp van de tijd werden de verhalen steeds spectaCUlainier. Dr. Mik: 

"De manier waarop de kinderen beC1re1gd zijn plus dat wat is gebeurd: ik: 
wist na dertig jaar ervaring niet dat dit kan gebeuren. Bij gOd, ik: wist het 
niet, dat mensen zulke prikkels nodig hebben om aan hun genuc (gerief) te 
komen. Het hele leerboek psychoanalyse. hoofdstuk: perversiteiten is aan 
bod gekomen." 34 

Op zoek naar een verklaring 

Een van de wezenlijke kenmerken van collectief gedrag is het verschijnsel dat 
verwarring geruchten veroorzaakt. Wanneer men niet precies weet wat er aan 
de hand is, ontstaat nieUWSgierigheid. De afwezigheid van feiten werkt lichtge
lOVIgheid in de hand. Men gaat speculeren. In situaties waann gevaar wordt 
waargenomen zonder dat bekend is waar dit vandaan zou kunnen komen, kan 
de behoefte aan informatle acuut worden. Totdat de onzekerheid is weggeno
men gaat men onder grote spanning gebukt. In het WanhOpIge verlangen zeker
heid te vinden, ai is het maar een valse, worden de meest onwaarschijnlijke 
verklaringen geaccepteerd. Met verwijzing naar de rol van de media in een 
dergelijk proces merkt Cohen (1972) op: 

"In een situatie aat massaal waanideeën ontstaan, is de poging van journalis
ten om te herstructureren en vanuit de onduidelijkheid een zmvol verhaai te 
creëren een belangrijk moment m de verspreiding van de massabystensche 
gectachte. Er worden theorieën Ultgedacht." 

Dat is nu precies de situatle die ziCh in Oude Pekela heeft voorgedaan. Het vol
gende berient uit het Algemeen Dagblad geeft de eerste fasen van het proces 
weer: 
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,.De vraag hoe het mogelijk is dat de kinderlokkers gedurende een maand, 
tussen half april en half mei, vrijwel ongestoord in een kleine gemeenschap 
als Oude Pekela, aChtdUIzend inwoners. hebben kunnen opereren, houdt de 
gemoederen nog dagelijks bezig. 'De sociale controle bij ons is groot, maar 
kennelijk niet groot genoeg voor deze zaak,; aldus de verbaasde politie. Ook 
directeur R. Wiertb van de Hendrik Westerschooi in Oude Pekeia heeft zijn 
hersens gepijnigd over hoe dit kon gebeuren. 'Misschien\ zegt hij, ;mis
schien hebben de kinderen niet durven praten. Thuis zijn ze natuurlijk ge
waarschuwd nooit met vreemde mannen mee te gaan. En spelen met ge
SlaChtsdelen mag natuurlijk ook niet. Nou hebben ze dat beide toch gedaan. 
Misschien zijn ze bang geweest voor straf, omdat ze wisten dat ze fout wa
ren'." 44 

Tijdens de golf van massahysterie m Oude Pekela bijvoorbeeld was het be
langrijk: een antwoord te vmden op de vraag waarom de ouders niets hadden 
bemerkt. Een aantal goedklinkende theorieën sloeg aan omdat deze aan de 
emotiOnele behoeften van de ouders beantwoordden. Een van de kleuterleid
sters: 

,,De kinderen zijn heel erg oang, zeg maar doodsbang gemaakt, ze zijn met 
geweld bedreigd ais ze hun ouders zouden vertellen wat er met hen gebeurd 
IS. De aaders hebben het heel geraffineerd opgezet. Ze dmfden thuis en op 
SChool niet te vertellen wat er met hen is gebeurd zodat pas heel laat bekend 
1S geworden dat in Oude Pekela met zo veel kinderen tussen drie en zes Jaar 
ontucht IS gepleegd." 45 

De volgens zeggen ernstige dreigementen, het angstig stilzwijgen van de kin
deren en de geraffineerdheid van de misdadigers werden aangevoerd om een 
deel van de schuldgevoelens bij de ouders weg te nemen. Het was voor burge
meester Smidt belangrijk zijn gemeente te verdedigen: 

,,Dit had zich overai in Nederland kunnen afspelen. Hier komt het nu aan 
het licht. Maar wie zegt dat het elders nomt geoeurd is?" 46 

HUlSartS JOnker-Bakker, die trachtte Ult te leggen waarom maar bij één kina 
van de VOlgens haar honderd misbruikte kinderen een wondje was geconsta
teerd, gaf zich over aan de volgende speculatie: 

"Deze mensen hebben één foutje gemaakt. Ze zijn bij één kind te ver ge
gaan. Die mishandeling is aan het licht gekomen. Als dat niet was gebeurd. 
was het waarschijnlijk nooit bekend geworden." 46 

Dr. Mik deed een pOgJllg uit te leggen waarom de kInaeren niet langer dan 
veertlg lllinuten waren gemist: 

75 



"Als kinderen, vooral de wat oudere kinderen, langer dan zo;n andernalf uur 
weg waren, wercten ze naar huis gebracht om wat limonade te" halen, met de 
bedreIgmg Clat ze direct terug moesten Komen, anders zouden er erge dingen 
gebeuren. Hun moeder had hen Clan weer even gezien. De kinCleren vertel
den me dat de auto m de buurt bleef waChten." 47 

Deze en andere bijdragen vonnden te zamen net verhaal van wat er gebeurd 
zou kunnen zijn. Omdat oe behoeften van de verschillende groepen in Oude 
Pekela uiteenliepen, onunoetten de meoneën die ontwikkeld werden ofwel bij
val ofwel afkeunng, In het naar elkaar luisteren ontwikkelden degenen die de 
verhalen wel en degenen die zij met geloofden talloze theorieën, enerzijds om 
daarmee de eigen visie te kunnen verdedigen en anderzijds om deze te gebrui
ken als referentiekader voor de mening van de ander. Uiteindelijk ontstond er 
een gezamenlijke mterpretatie, een soort compromis, en deze werd tot de 
meest geaccepteerde versie van wat er gebeurd zou moeten zijn verheven. De 
meeste mensen in Nederland die wat verder van de massahysterie afstonden, 
geloofden dat er inderdaad wel Iets gebeurd moest zijn. misschien niet op zo 
grote SChaal als werd beweerd, maar ernstIg genoeg om een gevoel van onge
rustheid te reChtvaardigen. Die elementen van de aldus gevormde mythe die de 
grootste nieuwswaarde bevatten, werden e100r de media opgepakt, gesunplifi
ceerd, als stereotype voorgesteld, gesensationaliSeerd en ingepast in de be
staanae, bij zedenangst behorende, mythen. Zij verspreidden Zlcn ver voorbij 
de greI1Zen waarbinnen de oorspronkelijke beroering was ontstaan. Binnen Ou
de Pekela bleven de meningsverschillen echter bestaan; zij werden zelfs groter. 
Zowel de individuele opvatting als de meest geaccepteerde algemene versie 
was gebaseerd op de psychologISChe genoegdoening die verschaft werd en niet 
zozeer op de lOgiSChe of feitelijke integntelt van de verhalen. 

Verdachtmakingen 

Tijdens de Ilegmfase van een aanzwellende golf van massahystene praten men
sen over wat naar hun memng gebeurd is. In een latere fase hebben zij het min
der over de gebeurtenissen zelf en meer over de mogelijke gevolgen, en nog 
weer later over algemeen maatschappelijke vraagstukken. Dat wil met zeggen 
dat het gesprek daardoor genuanceerder wordt of tot een diepgaanCler maat
sChappelijk inzicht leidt. De diSCUSSie blijft veelal beheerst door de reacties die 
door de ontstane angst zijn opgeroepen, een angst die gebaseerd is op het geloof 
m de niet of nauwelijks bestaande volksduivel. De eventuele oplossingen die 
worden bedacht om de volksdUlvel te bestrijden. versterken de angst soms nog 
meer. 
Of zedenangst ZIch kan ontwikkelen hangt af van de vraag in hoeverre het 
beeld van de stereotIepe duivel. nog duivelser dan duivels, geprojecteerd wordt 
tegen een eveneens sterottepe aChtergrond die weliswaar niet heroïSCh, maar 
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dan toch wel normaler dan normaal is. Naannate de diSCUSSIe zich verder van 
de feiten verwijdert en speculatiever wordt, krijgt de volkSduivel allerleI onte
rechte eigenSChappen toegekend. 
Een dergelijk proces was in Oude Pekela al aan de gang voordat de media zich 
met de zaak gmgen bezighouden, doordat de mensen, bang geworden. elkaar 
het laatste meuws overbrachten. JOM lansen van Gaien vergeleek het heden
daagse Oude Pekela met een dorpsgemeenschap uit een ander tijdperk, waar 
men als volgt op het verschijnen van zigeuners aan de stadspoort reageerde: 

"Met verhitte oogopslag en gioeIene1e wangen vertelt men elkaar van de 
wandaden die zij elders nebben UItgehaald. Ze moeten een kind hebben ge
roofd, twee kinderen, tien kinderen! Geroofd? Levend gevild! Nou en of. En 
vervolgens gestoofd en opgegeten. Ontembare zigeunervrouwen dansten om 
de kookpot, op blote voeten, met zWierende rokken en, kom eens diChterbij, 
zonder onderbroek. Wat zeg Je me daar? Zonder onderbroek! Men hUIvert 
rond de dorpspomp, van afSChuw en genot. Berg het tafelzilver weg en hOu 
Je dochters binnen." 21 

Op het hoogtepunt van de eerste golf van massabysterie in Oude Pekela citeer
de de hoofdredacteur van Vrij Nederland, Rinus Ferdinandusse, de schrijver 
Andrew Vachss: 

"Voor elke ffilsdaad zijn er regelS, voor smokkel, voor Chantage, voor wa
pens. voor drugs. zelfs voor ooriog zijn er regelS. en die worden bepaald 
door waar je de streep trekt Maar voor kinderporno zijn geen regels. Daar IS 
geen streep." 48 

VachSs Cloet deze UItspraak in zijn mIsdaadroman. Ferdinandusse wilde met de
ze woorden echter de werkelijkheid beschrijven en betrad daannee de weg van 
de mythevonning rond OUCle Pekela. Het betekende een nieuwe bijdrage van 
Amerikaanse zijde aan de groeiende zedenangst in Nederland. 
De media smeedden de emotionerende terminOlOgIe en symboliek tot een sa
menhangende mythe waaraan ook hard-pornografische elementen, zoals sadis
me en duiveisverering werden toegevoegd. Mevrouw de Vos: 

"Wat ze die kinderen allemaal hebben laten doenî Sado-spelletjes met net 
uitClrukken van peUken, stokken en wie weet wat nog meer. Dat kunnen toch 
geen nonnale mensen zijn. Al hebben ze die films alleen maar voor geld ge
maakt, normaal zijn zulke mensen niet." 36 

Haar echtgenoot: 

"Wie garandeert mij dat mensen die er zo;n abnormaal sex-gedrag op nahou
den geen dragers van het AIDS virus zijn?" 36 
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Zelfs de verhalen over mogelijke marteling en moord van baby's brachten 
sommigen nog niet van hnn geloof af. Dokter Mik: 

.. Nu we wat verder zijn, neem ik die verhalen weer ter hand. Ik wil de mo
gelijkheid dat er inderdaad baby's bij waren niet verwerpen. Niets is mij te 
gek." 49 

Margalith Kleijwegt scmeef verder in Vrij Nederland: 

.. Waren het geen poppen? Nee, zei een van de kinderen. Want de annpJes en 
beentjes bewogen en toen een ander kindje met een mes een kruis in het 
ruggetje moest zetten, begon het baby'tje hard te huilen. In een ander ver
haal lagen er baby'tjes vastgebonden en moesten de kinderen het touw los
snijden. De zuigelingen werden op de grond gegooid volgens de verhalen en 
overal lag bloed." 49 

Een ouder: 

"We dachten dat het het werk was van een sekte. De kinderen spraken over 
kaarsjes en een aitaar, witte gewaden en maskers. Ik ben naar de bibliotheek 
gegaan om spullen te haien over het satanisme en hindoeïsme." 35 

De kinderen werden met de gedachtenspmsels van de onders zelf geïndoctrI
neera. De Haagsche Courant bescl!reef het gedrag van het echtpaar de Vos: 

"Alles dat met 'kwaad' heeft te maken. slaat op kinderlokkers. Mama sluit ;s 
avonás de achterdeur 'tegen kinderlokkers'. Pappa doet de auto op slot 'tegen 
kinderlokkers'." 50 

Dit soort verdachtmakingen vindt met alleen plaats daar waar. massahysterie 
heerst; het is een algemeen verschijnsel van zedenangst. Een elf jarig kina uit 
Amsterdam vertelde dat zijn ouaers hem voor kinderlokkers hadden gewaar
schuwd: zij zouden mensen uit het park kidnappen en banken overvallen. Zij 
hebben, zo zei hij, een dOnkere huid, zij vissen zonder vergunrung en zij ontdui
ken de belasting ... 

Lichtgelovigheid 

Tijdens de golf van paniek die door zeaenangst ontstaat, blijven de onmisken
baar verzonnen verhalen rondwaren. Wat over het afwijkende gedrag of over 
ae wetsovertreding worat verteld, berust grotendeels op fantasie. Het blijkt dat 
bestaanae ideeën over peaofiele hanaelingen of de vervaardigIng van porno
grafie weinig te maken hebben met wat er m werkelijkheid gebeurt. In ae affai-
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re OUde Pekela is niets van het optreden van pedofielen, kinderlokkers of por
nografen gebleken. De beweringen waren pure verzmseis. 
Een onverflauwd geloof in het ongelooflijke wijst op een hoge mate van licht
gelOVIgheid en een wellllg kritiSCh aenkvermogen. Met het doen van stellige 
beweringen neemt men op zich ai een riSICO, maar wanneer ook het bewijs 
voor die bewenngen onbreekt, begint het op een vonn van verstandsverbijste
rmg te lijken. Prof. Jaap Doek: 

"Ik ben ervan overtuigd dat die kinderen in OUde Pekela misbruikt zijn voor 
het maken van kinderporno. Alles was duidelijk voorbereid; de kinderen 
zijn volgens een vast plan ergens naar toe gelokt. De <laders hebben de kin
deren bovendien niet lang vastgehouden, zodat de ouders geen argwaan kre
gen. En als kinderen vertellen dat ze ziChzelf op tv hebben gezien, dan weet 
Je zeker dat de daders dat met hebben gedaan omdat die kineteren zulke leu
ke kleren CIIOegen." 41 

Buitensponge speculaties kunnen eveneens op liChtgelovigheid wijzen. Naaat 
hij had verklaard 'niet m een waanidee te leven' legde dr. Mik UIt: 

"Een kind vertelde bijvoorbeeld dat een meiSje naakt aan een paal was vast
gebonden en Clat de kinderlokkers met messen naar haar hadden gegooid. 
Dat geloofde ik met, tot er een Jongetje komt dat zegt: 'Het IS wel waar want 
ze hebben dat meISJe nog geraakt ook'. Ik zeg ongelOVIg: 'Nou, ze bloedde 
zeker wel.' 'Nee' antwoordt het jongetje, 'dat kon ook met want het mes flub
berde.' Dan weet ik: ze hebben natuurlijk een rubber mes gebruikt voor die 
videofilm die ze maakten. Dus ook onzinnige dingen bleken nog wel eens 
waar te zijn." 51 

De samenzwering 

De mythe van de ;onzIC)ltbare kabouter' illustreert een belangrijk element m ae 
epistemOlOgIe (kennisleer). Wanneer het Je, VOlgens een Ierse legende, lukt om 
een kabouter te pakken zal hij elke wens die Je UItspreekt in vervulling aoen 
gaan. Maar, zo gaat het verhaal, kabouters worden pas ZIchtbaar wanneer zij 
gepakt worden. Bovendien moet Je in het bestaan van de kabouter geloven. 
Deze theorie is niet te weerleggen. Er bestaan geen aanwijzingen of bewijzen 
waarmee aangetoond kan worden dat kabouters niet bestaan. Het feit dat u nog 
nooit een kabouter hebt gezien of gevangen kan als bewijs dienen aat of ka
bouters onziChtbaar zijn Of dat u er onvoldoende in gelooft. Het gebrek aan be
wijs kan worden uitgelega als bewijs van het bestaan van ae mythe. 
In de wetenSChap en in feite overal waar men waarheid van fictie SCheidt, moet 
de formulering van ae vraag zodanig zijn aat de uitkomst niet reeds in de hy
pothese besloten ligt. De theoreticus moet ae omstandigheaen aantonen die be
wijzen dat een theone niet klopt. Onweerlegbare theorieën kunnen iemand in 
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een stelsel van verkeerde opvattingen gevangen houden. Samenzwenngstheo
neën behoren tot de categorie onweerlegbare bewertngen; een veel voorko
mende vonn van mythevonnende logica. Het geloof in 'hoge heren' en 'mees
terbreinen' achter pornobendes zonder dat daar enig bewijs voor aanwezIg is, 
wijst op lichtgelovigheid en afwezIgheid van wetenschappelijk scepsis. 
De reeds bestaande massahysterie wordt door de verspreiding van de samen
zweringstheone verder versterkt. Omdat men niet weet waar de venneende vij
and zich schuilhoudt. wordt men steeds angstIger, wil men steeds meer weten 
en neemt het gespeculeer hand over hand toe. Juist omdat zij niet weerlegd 
kunnen worden, staan samenzwertngstheorieën het afnemen van de pamek in 

Cle weg. Gebrek aan bewijs kan JUISt uitgelegd worClen als bewijs voor het be
staan van de samenzwering. Een inwoner werd als volgt gecIteerd: 

"De meesten In 'Pekel' denken er zo over: het IS gewoon een complot, waar
In westerlingen de hoofdrol spelen. En die lui worden gedekt door de hoge 
heren, neemt u dat maar van ons aan. Wij voelen ons beledigd. Ze hebben 
ons de strokarton ai afgepakt en nu wordt er gezegd dat we nog staan te lie
gen ook. Ze moeten ons met rust laten." 14 

De beweringen dat het om een internationaal netwerk van pornografen ging, 
waren een steeds terugkerende vorm van de samenzweringstheorie die in OUde 
Pekela te horen was. Dit soort geruChten Cleed al vanaf het begm van het drama 
Cle roMe. Het hoofd van Cle Hendrik WesterschooI, R. Wierth: 

.. Onvoorstelbaar eigenlijk. Daarom zeg ik: ook: dit is een groep geweest die 
dit vaker heeft gedaan." 52 

Jan Manng van de rijkspolitie plaatste de samenzweringstheorie in het juiste 
perspectIef: 

,,Dat verhaal is ons vanaf de eerste dag al verteld, maar we hebben het nog 
met hard kunnen maken." 53 

De bev:indingen van de politie werden soms genegeerd. Dat was ook al eerder 
gebeurd in gevallen waar de politie een zaak: had opgelost en de feiten naar 
buiten haCl gebracht. Prof. Jaap Doek: 

"Ik Clenk Clat het om een groepje mensen gaat dat dit al vaker heeft geClaan. 
Er wordt gesuggereerd dat er een link is tussen deze groep en de mensen die 
ziCh In het UNICEF-gebouw aan kinderen hebben vergrepen. Maar de auto
riteiten brengen buitengewoon weimg infonnatie naar bUlten." 41 

Een maand voor dit interview had politie-onderzoek uitgewezen dat er geen 
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verband bestond tussen de CRIES-UNICEF affaire in België en de venneende 
pomobende in Oude Pekela. Alle mensen van de CRIES-organisatle waren op
gepakt en hun huizen waren doorzoêht. Er waren geen foto's van kinderen uit 
OuCle Pekela gevonClen (EIsen, 1989). Destijds was Clat publiekelijk bekeno, 
maar, zoals we later wederom zullen Zien, het is niet de gewoonte van profes
sor Doek om zijn uitspraken op feiten te baseren. 
Boos omdat er nog niemand was gearresteerd, wees Jan de Vos met de be
schuldigende vinger naar de politie: 

,,Het zijn toch zelf gewetenloze lui, die dit soort schoften de kans geven alle 
sporen uit te wissen. Tegenover hen moet ik: me straks verantwoorden als ik. 
mijn auto verkeerd heb geparkeerd." 50 

Samenzwenngstheorieën kUnnen tot paranoïde gedrag leiden. Buren verden
ken buren. Mensen beginnen naar elkaar te wijzen. Iedereen die enigszins 
vreemd of neurotisch overkomt, onaardig wordt gevonden, te ann, te rijk of lid 
van een religieuze mmderheid is, op een bepaalde manier anders dan anders of 
gewoon onbekend is, wordt verdacht. De paranoia ging het leven van sommi
gen beheersen. Jan de Vos: 

,,Maar die (internationale bende) moet gehOlpen zijn door mensen uit het 
dorp. (00') Iedereen let op elkaar, maar niemand durft elkaar meer in de ogen 
te kijken. Het Clorp is te klem. Men weet alles van eIkaar. Als Je wat zegt, 
wordt het tegen Je gebruikt." 54 

Margalith Kleijwegt van Vrij Nederland werd Cloor een moeder van twee kin
deren die seksueel misbruikt zouden zijn in het dorp en de omgeving rondgere
Clen. De chauffeuse wees maar al te graag Cle plekjes aan waar het allemaal ge
beurd zou moeten zijn: 

"We rijden door het verlaten landschap, langs de sekSboerderij met de ge
haakte vitrages voor de ramen en de rode lamp buiten de deur. Langs het 
grote witte hUlS met de gOUden leeuwekoppen aan het begin van de oprij
laan. Langs verpauperde flats' In het belendende Winschoten. De lutherse 
kerk, de roomSkatholieke kerk in OUde Pekela. Allemaal werden ze door 
kinderen genoemd. Soms één keer, soms twee keer en soms ook vijf of meer 
keer. 
Het iS bijna dOnker, maar mijn gids weet met van ophOUden. Ze wil me zo
veel mogelijk laten zien. Kleine hUlzen, grote huizen. Op Industrieterreinen 
en verscholen in bossen. Zelfs caravans op een camping werden verscheide
ne malen genoemd. Ze wil het me laten zien, ze wil het me vooral laten ge
loven. ( ... ) 
De inwoners van Oude Pekela letten goed. op elkaar. De theorie van de ben
de die verschillende huizen en auto"s gebruikte, zou betekenen dat het om 
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mensen gaat die de omgevmg goed kennen. Tijdens mijn rondrit wil de gids 
nergens stoppen. Alle auto:s worden m de gaten gehouden. zegt ze. Zeker bij 
de verdachte panden." 43 

Bij dr. Mik kreeg Oe samenzwenngsmythe, die al langer Oan een half jaar Ooor 
het dOrp waarde, vastere vonn: 

"Ieder voor ziCh zou dan tot de conc1usie kunnen komen dat er een meester
brein achter moet zitten." 40 

Ook: actievoerders zagen hun kans schoon om de samenzweringstheone in te 
zetten m hun aanval op politieke en morele vijanoen. Bert Dorenbos, onafhan
kelijk full-ume moraalridder, gaf zijn Vlsie: 

,,.Internationale pornosyndicaten gaan op zoek naar lOkaties in landen waar 
cie weerstand tegen dit soort zaken het minst is. Ik vmd het opvallend dat het 
onderzoek m Oude Pekela helemaal niets heeft opgeleverd, niets, geen enkel 
spoorge, hoe klein ook:. Dat kan volgens mij maar twee oorzaken hebben. 
Of een Slecht uitgevoerd onderzoek. Of er worden spelletjes gespeeld." 55 

De mogelijkheid Oat gebrek aan bewijs ook rou kunnen betekenen dat er hele
maaI geen pornografie was gemaakt, scheen bij voorbaat ai uitgesloten te wor
den. Dorenbos opende een telefoonlijn m het hoofdkantoor van zijn evangeli
sche beweging RainlJow en riep op inliChtingen te verstrekken. Hij vertelde: 

; "Daar was in iecter geval één heel concrete infonnane bij die wijst in de 
richting van de hoge heren. Het IS natuurlijk verschrikkelijk om zoiets aan 
het licht te moeten brengen, maar dat is nu eenmaal onze plicht." 55 

Onnodig te vennelden oat Dorenbos nooit met enig bewijs op de proppen IS 

gekomen. 
De heer Panjer, lid van de CPN en ouder van een slachtoffer .,in het dorp, Slaag
de er uitstekend in zijn ervaringen en politieke doelstellingen op een creatieve 
manier in het vat van een samenzweringstheone te gieten; hij gaf een marxisti
sche analyse van Ouoe Pekela: 
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"Het is de schuld van het kapitalisme. Die hoge heren hebben die VIeze 
filmpjes nodig. Zij gebruiken Oat soort porno." (De beer P. begint te huilen 
en loopt de kamer uit. Even later Komt hij terug en pakt moeitelOOS de draad 
van zijn verhaal weer op.) ,,Mijn wereld stOlttè In toen ik hoorde dat onze 
Jongste erbij was. Ik ben door die zaak een jaar bij huis gebleven. Justitie is 
erbij betrokken. zij houden de daders de hand boven het hoofd. Ik: weet wat 
voor vis ik In de korf heb. De rijken genieten, de annen kunnen doodvallen. 
Dat IS de kern van de zaak. KorthalS Altes geniet van kinderporno en wij ar-

me mensen moeten eronder lijden. De hoge heren halen hun neus voor ons 
op, dat zal nooit veranderen." 35 

Minister Korthals Altes ging niet op Oe aantijgingen in. 

Onfatsifleerbaarheid 

Een onfalsifieeroare theorie hoeft niet per definitie op een samenzwering te 
duiden. De samenzweriugstheorie ontleent haar onfalsifieeroaarheid (= per Oe
finitie met op Oe proef te stellen of te weerleggen) aan een aantal subtheorieën 
die eenzelfde lOgische structuur bezitten. Met een kuIlstgreep die vergelijkbaar 
1S met die Nel Draijer uitvoeroe met haar 'lege plekken' (hoofdstuk 4) kon dr. 
Mik uitleggen waarom Oe kinderen zich Oe gebeurtenissen niet hennnerden: 

"Ik: weet het niet zeker, maar ik geloof sterk dat een aantal kinderen rohyp
nol heeft gekregen, de vergeetpil. Dat beeft het ook moeilijk gemaakt om Oe 
verhalen naar boven te krijgen." 2 

Het is interessant om m hennneriug te brengen dat Oe tenn 'rohypnol' al een 
zekere emotionele lading had vanwege een moordgeval waaraan destijds door 
de media uitputtenO aandacht is besteed. De veroachte, een drugverSlaafde, 
verklaaroe onOer mvloeo van rohypnol te hebben gehandeld. Van dit middel 
wordt beweerd aat het hyperontvankelijkheid en bizar gedrag veroorzaakt en 
alle hennnermgen aan de gebeurtenissen uitwist. De verOediging gebruikte de
ze verklaring in haar voordeel. In werkelijkheid zijn de bijverschijnselen van 
rohypnol veel gecompliceerder: verwarnng, stuiptrekkingen, zware hoofdpijn, 
waanideeën en geneugenstoonnssen. Als Oe kinderen m Oude Pekela een OOSIS 
van dit middel was toegediend om bij hen alle hennnertng aan Oe beweeroe 
ontucnthandelingen te laten verdwijnen, zouden zij heel erg ziek zijn geweest. 
De theoneën gaven ook een verklaring voor het feit dat de kinderen zoveel te
genstrijdige verhalen vertelden. Dr. Mik: 

"Er zijn kinderen meegenomen. In wisselende groepjes, door wisselende 
volwassenen. Naar parken. naar schuren, naar ingenchte filmlokaties. Men 
heeft de kinderen sadistiSChe en bloederige fIlmpjes laten zien, naar ik aan
neem om hun reacties daarop op video op te nemen. Er IS een heel scala af
gewerkt, van vrij onschuldige activiteiten tot wezenlijk seksuele aanranding 
in de riChting van anale verkrachting." 2 

Het Nieuwsblad van het NoorOen, ook nogallicntgelovlg m dit geVal, schreef 
ten tijde van Oe eerste Ouoe-Pekelagolf: 

"Kinderporno: 'Je ZIet het niet, maar het IS er wel.' Dat lijkt het motto te zijn 
ais je in Groningen op zoek gaat naar kincierpornografische lectuur. fu de 
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meeste sekS-ShOPS IS kinderporno wel te .laijgen. maar mterst moeizaam. 
( ... ) deze (kinderporno) boekjes handig weggemoffeld zijn onder de 'norma
le' pornobladen. ( ... ) Bij het Amsterdamse seksverzendhUIs Blue and White, 
een soort postorderbedrijf, wordt uiterst geheimzinnig gedaan alS gevraagd 
wordt naar kinderporno." 56 

Dit soort suggestIeve JournaliStiek biedt de lezer geen verifieerbare feiten. De 
meeste mensen zijn met sceptisch genoeg ingesteld om dat te onderkennen. De 
verhalen gaan een deel vormen van de collectieve mythe. Op de dag voor net 
verschijnen van het artikel waaruit hierboven is geciteerd, diende minister 
KorthaiS Altes m de Tweede Kamer het CDA-kamerlid van den Burg van re
pliek naar aanleiding van door dit kamerlid veronderstelde lakSheid van de Ne
derlandse overheid bij de bestrijding van kinderporno. De minister deelde mee 
dat de Centrale ReCherChe Informatiedienst, m samenwerking met de 
Amencan Postal Inspection ServIce en de FBI, geen bewijs had -voor de com
merciële vervaardiging van kinderporno, nOCh voor recente handel in kinder
porno in Nederland. 
Er ontstond eveneens een hele sene onfalsifieerbare theorieën met betrekking 
tot SIgnalen die op seksueel miSbruik zouden wijzen. In de beginfase van de 
massahystene hadden angstige ouders de neiging aandacht te schenken aan het 
brede scala van zogenaamde diagnostische signalen. Vrijwel alles wat onder
wijzers of ouaers bij hun kinderen waarnamen, kon als bewijs voor seksueel 
misbruik worden geïnterpreteerd. Een kleuterleidster beSChreef het gedrag van 
de kinderen op de kieuterschool en suggereerde dat SIgnalen van mogelijk sek
sueel mISbruik te onderkennen waren: ,,De een wordt agreSSIever, de ander stil
ler." 45 

Centraal in dit boek staat de analyse van theorieën die werden gebruikt om het 
geloof in niet-bestaand seksueel miSbruik te ondersteunen en kinderen over de 
streep te trekken verhalen van seksueel misbruik te vertellen. In hoofdstuk 8 
(Signalen van seksueel ffilsbruik) en hOofdstuk 9 (Ondervragmg als leerproces) 
zal bier verder op worden mgegaan. 

Meloaramatische effecten 

Het maken van nieuws drijft op sterke emoties. De combinatie van angst en 
seksuele prikkeling mag dan een goed effectdragende fonnUle voor de media 
zijn, zij is met de enige. OOk tranen zijn goed voor de oplage van de krant en 
spreken tot de verbeelding van miljoenen. Zij wekten destijds medelijden op: 
de slachtoffers, de kinderen en hun ouders, de kleuterleidsters die de kinderen 
ondervroegen, en dr. Mik, van WIe men zei dat de tranen hem in de ogen waren 
gesprongen. MeHe Wachtmeester, tijdelijk gemeentelijk voorlichter, legt Ult: 

.. Er zijn Journalisten die de bankbiljetten grijpklaar in de binnenzak hebben 
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en op die manier proberen informatie te kopen. En dan IS het waarheidsge
halte van die informatie kennelijk niet belangrijk. Als het maar, wat zij noe
men. een sappig verhaal is." 16 

Verscheidene formUles werden keer op keer gehruikt. Herhaaldelijk schreven 
de kranten over verlaten straten en diChte deuren: de tekenen van een getrau
matiseerd dOrp. 

,,Het lijkt opvallend rustig in OUde Pekela. ( ... ) Er spelen weinig kinderen 
bUlten. Ook ais het niet regent. De bewoners zwijgen als Journalisten ze vra
gen stellen. Maar onderling is het gebeuren in hun dorp het gesprek van de 
dag. 'Ze zijn woest. Oude Pekela is niet eerder rustig voordat de daders zijn 
gepakt.' zegt een van hen. En: We hebben hier hele emotionele taferelen ge
had. Huilende mensen. Het is ook wat als Je kind z'n hemdje met meer durft 
uit te trekken of met meer door jou wil worden uitgekleed'." 57 

De kleuterleidster: .. Triest maar waar. En ze schreeuwen haast om hulp. Ze zijn 
druk, heel druk." 58 Uit een ander interview blijken haar emoties en haar naïeve 
marner van redeneren, die tot een intensiever ondervragen van de kin<leren 
hebben geleid. Zij had met door dat de spanning bij de kinderen, althans ge
deeltelijk, door haar eIgen gedrag werd veroorzaakt. Sprekend over de kinde
ren die nog geen verhalen hadden verteld over 'meegaan': 

.. Je kunt het aan de kinderen merken. Ze gedragen zich net alS de kinderen 
die hebben toegegeven erbij betrokken te zijn geweest. Sommigen gedragen 
zich agreSSIef, anderen zijn helemaal teruggetrokken en zitten ingestort in 
een hoekje. De hummeltjes beginnen zomaar aan één stuk: te huilen. Hart
verscheurend om dat mee te maken." 36 

Volgens hUlsarts Jonker was de samenleving van Oude Pekela volledig ont
wriCht: ,,Reiaties gaan kapot, m het huwelijk, met familie en met kemnssen." 38 
De ouders, die eveneens slachtoffer waren, leden onder het gebeurde. Het was 
koren op de molen van de pers. Anneke de Vos: "Steeds weer werden we er
mee geconfronteerd en weer kwam er dan geen eten op tafel." 59 

Pnvé drukte een artikel af in witte letters op een zwarte ondergrond en gaf 
daannee een extra dramatisch effect aan het verhaal: 

"Vader Jan de Vos (36) UIt Oude Pekela zit er verSlagen bij. Af en toe houdt 
hij het met langer, slikt z'n woorden weg en bedekt met zijn handen zijn ge
zicht. Minutenlang blijft hij zo Z1tten. ( ... ) Echtgenote Anneke (32) kijkt ver
drietig naar haar man. In de afgelopen weken.heeft zij voor ZIChzelf bepaald 
dat er geen plaats kan zijn voor schuldgevoelens en zelfmedelijden. DOCh
tertJe Carla (3) heeft nu Immers alle zorg en aandaCht nodig. De peuter werd 
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aoor de kinderlokkers op beestachtige wijze misbruikt en bedreigd met de 
DOOD." 36 

Het poneren van een onfalsifieeroare theone, m combinatie met het melodra
matische gedrag, welde nog meer medelijden op, ook met andere kinderen die 
niets met Oude Pekela van doen hadden. 

,,Het allerergste IS dat op dit moment nog talloze kinaeren rondlopen van wie 
bekend is dat ze een dergelijke ervaring hebben gehad. Die kinderen houden 
hun kaken stijf op elkaar. Ze lopen met een verschrikkelijke last rona. UIt 
angst om gemarteld ofvennoord te worden, of om straf te krijgen." 36 

Een half jaar later verschafte de familie de Vos de media nog steeds beelden 
van pijn en zelfmedelijden. Op oudejaarsavond schreef een l<rant: 

"Vader Jan de Vos draait nerveus zijn zoveelste shaggle. 'Mijn vrouwen ik 
kunnen het ondertussen wel aan" zegt hij, 'maar m dit huis zal pas echt rust 
heersen als die I.lllsdadigers zijn gepakt en veroordeeld'." 39 

In hetzelfde artikel werd moeder de Vos als een heldhaftig slachtoffer van een 
onbeschrijflijk !<nap m elkaar gezette samenzwenng geschetst: 

,,De tranen springen 10 haar ogen als ze het heeft over de gebruikelijke 
waarschuwmg aan kinderen dat ze nooit met vreemde mannen of vrouwen 
mee mogen gaan. ( ... ) 'Ik ben de vader van Je vriendje of de tante van de 
buurvrouw', werd de kinderen verteld. Begrippen alS 'vader' en 'tante' zijn 
vertrouwd. Dus zagen ze geen gevaar'." 39 

Allereerst werden de sentimenten opgewekt door de beweerde seksuele kinder
mishandeling. De slachtofferrol werd echter eveneens op grond van andere za
ken die er niet rechtstreeks mee te maken hadden, toebedeeld. De dood van een 
cavia werd op deze manier een deel van het drama. Het beestje had de verhui
zing van het zomer- naar het wmterhok niet overleefd. De dOOd werd geïnter
preteerd als de uitvoenng van de dreigementen van de kinderlokkers. Volgens 
de ouders zei het kind: ,,zie Je nu wel dat ik gelijk heb. Ze hebben het gezegd: 
we maken je dieren dood. En nu hebben ze mijn cavia dood gemaakt." 39 

Jan de Vos, met stijgende woede, SChampert: 
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,,Het 1S door enl<ele heren op afstand ontkènd. ( ... ) Het zijn verdone kinde
ren. Eindelijk worden vrouwen een OeetJe serieus genomen als ze aangifte 
doen van verkrachting. Kinderen kennelijk niet. Justitie is er te laat op in ge
sprongen. Het verzoek om een kinderpsychiater in te schakelen IS eerst àfge
weerd. Ouders die nu nog aangifte doen, horen wekenlang niets! Niets!" 50 

OOk het schoenzetten voor Sinterklaas was geen feest meer voor de kinderen 
en de ouders werden als slachtoffers in een hartverscheurend dilemma gepor
tretteerd. Moeder de Vos: 

"Onze drie kind.eren zetten dan de schoen voor de open haard. Sinterklaas of 
Zwarte Piet komt dan zogenaamd door de schoorsteen om die schoenen te 
vullen. 'Maar zo kunnen de kind.erlokkers ook binnenlwmen' hield een van 
d.e kind.eren mij voor. Wat moet je dan antwoorden als ouder?" 39 

In Januari 1988, ten tijde dat de politie de enige twee verdaChten m de zaal< 
vasthield en weer vrijliet, hegonnen geruChten de ronde te doen dat jllstitie het 
onderzoek wilde staken. In feite was Justitie al veel eerder tot de conclusie ge
komen dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat er een misdaad was gepleegd 
en zij hoopte dan ook dat er snel een emde aan het crrcus zou komen. Het dorp 
Oude Pekela ontstal< in woede. Mevrouw Jansen, moeder van Danny (5): 

"Hebben we geen recht op verdediging? Er zijn dingen in mijn leven kapot 
gemaakt die nOOIt weer hersteld kunnen worGen. Kijk eens naar de slaapka
mer van ons zoontje. Dan kun je zien hoe hij regeJmatlg op d.e grond en te
gen de muren plast. Laten ze het maar eens weten. Het moet maar eens ge
zegd worden." 60 

Het feit dat elders in het land mensen hun twijfels over deze zaak hadden, le
verde eveneens emOtlonele reacties op. Essayist Pieter Klein in de Groene Am
sterdammer: 

,,Het leven van Anneke en Jan de Vos ( ... ) 1S, voofZ1chtig gezegd, nOgal mt 
balans. De afgelopen maanden waren maanden van emoties, onzekerheden, 
onderlinge wrijvingen. De woede en het verdriet over het seksuele misbruik 
van hun vierjang dochtertje staat m schril kontrast met het ongeloof in het 
land en de ronduit onbevredigende gang van zaken rond het onderzoek. ( ... ) 
Daarnaast zijn er nog conflicten met vrienden en familie die het eenvoudig 
weigeren te geloven. Oude Pekela is getraumatiseerd en verscheurd tot op 
het bot." 38 

Op een bijeenkomst op 21 Januari 1988 hield dr. Mik een emononele toespraal< 
tot de ouders. waarin hij beweerde dat de verhalen van de kinderen allemaal 
waar waren. Temidden van gemengde emotionele gevoelens en verschillende 
opvattingen was het voor de pers met al te moeilijk emge tranentrekkende mo
menten te vinden. Zo werd verteld dat één moeder huilend UIt de zaal wegren
de. Dr. Mik. liet ziCh geheel door zijn emoties meeslepen, leefde zich helemaal 
In de ouders in en toonde zijn verdriet: 

..... ik wilde met voor de ouders staan, maar bij hen. Ik heb de laatste maan-
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den met hen meegeleefd, ik weet dat ze Zich terecht zorgen maken over hun 
kinderen. Sommige ouders waren geheel over de rooie, allè!s wat gezegd 
werd (door politie) was met even verstandig. ( ... ) Eerlijk zijn, zei ik tegen 
mijzelf, en ik zei in het Gronings: 'Gain gesoes en gain flauwekul'. Dat 
kwam over, en ik had deel aan hun persoonlijke emotLe." 34 

In bijna al zijn verhalen had hij het over zijn mlevmgsvennogen en zijn gevoe
lens voor de kind.eren en hun ouders. Met tranen in de ogen beschreef hij de 
kinderen en hoe hij hen benaderde: 

"Ik heb eindeloos geluisterd. Zodra ik merkte dat er spannmg optrad, liet ik 
ze voelen dat zij bij mij lekker veilig verder konden praten. De ontspanning 
op zo'n kindersmoeltje was dan ontroerend. En dan kwam er weer een 
stroom details." 40 

Er werden over Oude Pekela dramatIsche verhalen gepubliceerd die met de 
kinderlokkers op zien mets te maken naddeu. De Telegraaf semeef: 

"Oude Pekela wordt, precies een jaar na de affaire rond de kinderporno. op
nieuw geconfronteerd met een spraakmakend. schandaal. In het rustieke 
Oostgroningse dorp houden bingo-avonden nu de gemoederen bezig. De ge
volgen daarvan zijn aangrijpend: huilende familie- en gezinsleden kloppen 
bij het gemeentebestuur aan en smeken de deSbetreffende politiCI een eind te 
maken aan het 'bingo-virus'. Talrijke gezmnen zouden al in ernstig fmancîë
Ie moeilijkheden zijn geraakt." 61 

CPN-weUlouder van OUde Pekela, L. Leeuwerik: 

"Er zijn complete gezmnen uit elkaar getrokken ( ... ) We krijgen ook hartver
scheurende bneven waarin de problematiek onder de aandaCht wordt ge
bracht. Die bneven spreken boekdelen." 61 

Oude Pekela gmg met aan net bingo-spel tenonder. Maar te oordelen naar de 
melodramatische verhalen in Vrij Nederland, was er anderhalf jaar na de begm 
van affaire nog genoeg tragedie om het Oude Pekela mediaverschijnsel in het 
leven te houden: 

88 

.. Het gezin Van Haren IS. zo dat al kan, een doorsneegezin. Hij werkt in de 
aanlappelmeel. zij is verpleegster. Ze hebben twee zoontjes: Maurice, negen 
jaar, en Bart. zeven. Het afgelopen jaar betekende een aardbevmg voor het 
gezID. In de begintijd konden Aafje en Rudie van H. hun kinderen nauwe
lijks aan. Zo agressief. zo destructIef. Zowel Maurice als Bart moesten m 
psychiatriSChe behandeling. Het gezm dreigde 10 elkaar te storten en de bm
tenwereld verklaarde ze voor gek. 

Mevrouw van Haren: 'Thuis zijn we bewust gaan afbouwen. De kinderen 
zaten In de puree, wij zaten in een crisis. Na al die drukke tijden VleIen we 
meens in een diep gat' 
De heer van Haren: 'Juist in die tijd werd ik geconfronteerd met de ergste 
verhalen. Ik werd depressief. Dat zQ1ets met je kinderen kan gebeuren. Het 
emge wat we konden, was de aandacht op de zaak gevestLgd houden. En 
toen kwam er plotseling rust. Wat moest ik? ( ... ) De buitenwereld kan met 
bevatten wat wij hebben meegemaakt. Dat IS gewoon zo. daar is niets aan te 
doen.' 
Mevrouw van Haren: 'Het ergst was het schuldgevoel. Het was gebeurd en 
ik had het met tegengehouden. Maurice vertelde dat hij had gehuild en om 
me had geroepen. Die gedachte was verschrikkelijk. Dat ze om je hadden 
geroepen en dat je er niet was'. "35 

Het sneeuwbal-effect 

Overdrijving en verdraaiing worden een deel van de motor die de massa
hystene aandrijft. Soms zorgt de combinatie van verscheidene vannen voor 
een sneeuwbal-effect, voor een explosieve escalatie van de pamek. De zaak: 
Oude Pekela kWam voor net eerst in het landelijk nieuws via het NOS-Journaal 
op 7 jUli. Toch had het ANP de bencnten over de affaire al op 13 mei in hUlS. 
De plaatselijke kranten hadden ai weken over de geruchten van ldndermisbruik 
geschreven. Waarom kwam de reactie van de nationale media zo laat? Peter 
Brosse, noofdredacteur bij het NOS-Journaal: 

,,Het is de redactie niet ontgaan. maar we vonden het begtn mei niet 'jour
naalbelangrijk' genoeg. Toen was er sprake van tien kinderen. Een twijfelge
vai voor het Journaal. Het leek nog op een incident." 62 

Nadat de rijkspolitie een persbencht nad uitgegeven waarin sprake was van 
ontuent met zeveutig kinderen, braent de NOS het vernaai. De volgende avond 
kwam de persinvasle UI Oude Pekela op gang en alle kranten UI Nederland grn
gen aandacht aan de zaak SChenken. Peter Brusse: 

"Ja. we merken dat de kranten het Journaal in de gaten houden. De kranten 
kijken meer naar het Journaal dan naar elkaar. Een bencht op het Journaal 
veroorzaakt vaak: een sneeuwba1~effect, ook naar het buitenland." 62 

Frils Abranams, die m Elsevler schrijft, vertelde: 

"De geVOlgen van deze foutieve benchtgevmg waren desastreus. De ouders 
in Oude Pekela reageerden furieus, omdat ze vennoedden dat <ie politie ge
gevens aChterhield. Woedende ouders, geschrokken kinderen. radeloze poli
tiemensen - alles begon weer van voren af aan. In de nieuwe commotie zag 
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kleuterleidster Pieters kans tien meuwe gevallen op te sporen. Bij Justitie 
vloog men elkaar wenend in de annen. Wat te doen?" 63 

Meer dan anderhalf jaar lang hadden politie en Justitie op verschillende manie
ren getracht het zinloze onderzoek te stoppen zonder daarbij de oUders, die m 
de geheime misdadigersbende geloofden, voor het hoofd te stoten. Jan Maring, 
persvoorlichter bij de rijkspolitie: 
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"Al met al hebben we zeventig kinderen gehoord, maar UIteindelijk is bet al
lemaal erg diffuus gebleven. ( ... ) Persvoorlichting is ook niet ons eerste pak
kie-aan, maar wat er rond Oude Pekela is gebeurd, IS voor ons wel een leer
proces geweest." 64 

Hoofdstuk 7 

Versterking van 
rolpatronen 

Een van de effecten van zedenangst is dat de rOlpatronen die men elkaar op het 
maatschappelijk toneel toedicht, Zich scherper gaan aftekenen. De overdrijvmg 
beperkt Zich niet langer tot een aantal aspecten van iemands gedrag; ze Komt lil 
alle facetten tot uiting. Het afwijkende gedrag wordt nog afwijkender. Een der
gelijk proces IS aan de gang met betrekking tot seksuele contacten tussen kin
deren en volwassenen als geVOlg van de negatIeve houding die er ten opzichte 
van dit soort contacten bestaat. Iemand die erotische gevoelens voor kinderen 
heeft, voelt Zich vaak schuldig en bang, en schaarnt Zich ervoor. Een relatie 
waarin incestueus contact plaatsvmdt, wordt m veel gevallen overschaduwd 
door een flinKe dosis angst en dreigmg. Het kind met pedoseKsuele of incestu
euze ervarmgen zal Zich nog eerder en vaKer schuldig voelen en Zlcn diep 
scnamen warmeer de relatie ontdekt wordt. Het zleJ<tebeeld van zowel het af
wijkende gedrag als het slacntoffer wordt verergerd door de manier waarop de 
maatscnappij ertegenaan kijkt. Anderzijds ziet men dat m een samenleving 
waarin seksueel contact tussen kinderen en volwassenen, gebonden aan be
paalde regels, geaccepteerd wordt of niet als afwijkend wordt bestempeld, het 
pathogene vermindert of zelfs geneel verdwijnt (Ford & Beacn, 1951; Beacn, 
1976; Dover, 1978; Constantine & Mamson, 1981; Sergent, 1984). Ten tijde 
van zedenangst vindt versterking van alle rolpatronen plaats: het slaChtoffer 
wordt meer Slachtoffer, de angstige ouder wordt nog angstiger, de verbolgen 
kruisvaarder wordt nog meer verbolgen en de held wordt nog heldhaftiger. 

Het etiket 'slachtoffer' 

Vanuit een algemeen, theoretIsch kader kan men stellen dat ZIekte een maat
schappelijke constructie IS. Dat wil met zeggen dat een gebroKen arm of een 
bloedinfectIe een puur verzinsel van de collectieve mytbe IS. Een arm kàn ge
woon breken en bloed kàn nu eemnaal geïnfecteerd raken. De maatschappelij
ke constructie van de ziekte wordt echter gevormd door de wijze waarop men-
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sen een ziekte en de gevolgen ervan definiëren. 
Een zIekte die alleen gecreëerd is aoor een maatschappelijke constructie, kent 
geen bioiogISChe oorzaken. Wanneer een ziekte met anders IS dan het idee aat 
men ziek is, kan ziekte UIt het niets worden opgeroepen. Op dezelfde mamer 
kan iemana zich het Slachtoffer gaan voelen van nnsbruik. Dat beteKent met 
dat er geen werkelijke slachtoffers van seksueel misoruik zijn. Alleen, ae sta
tus van Slachtoffer worat maatschappelijk oepaald. Het komt voor aat een wer
kelijk seksueel misbruikt kina meer lijdt onaer het etiket 'slachtoffer' aat het 
krijgt opgeplakt oan onaer het oorspronkelijke trauma. Er zijn ook gevallen 
waarbij helemaal geen sprake IS geweest van seksueel miSbruik en iemand toch 
in ae slachtofferrol worat gearnkt aooraat anaeren hem of haar als waamg be
stempelen. 
Wanneer iemand het Slachtoffer IS geweest van verkrachting, is seksueel mis
bruik overduidelijk en is de omschrijvmg <mIsbruikervaring' een gerechtvaar
digde iriterpretatie. ZO IS ook de term 'liefhebben' een juiste betIteling in een 
SItuatie waann liefhebbende partners samen genieten van het bedrijven van de 
liefde. Intermenselijke contacten echter zijn vaak tweeslachtig, met alleen orn
aat de oetrokkenen met oetrekking tot hun relahe ambivalente gevoelens kun
nen hebben, maar ook omdat zij niet precies weten welke reactie van hen bin
nen die relatie wordt verwacht. 
Velen zullen onderschrijven dat Iemand, die binnen een relatIe tegen zijn of 
haar zin tot seksuele aktiviteiten IS gedwongen, alle reden heeft zich seksueel 
misbruikt te voelen. Maar zelfs m dit soort gevallen worden de ervarmgen aoor 
ae oetrokkenen verschillena geoefimeerd. Terwijl ae een spreekt over een on
plezierige ervanng met iemana die hij of zij eIgenlijk helemaal niet mocht en 
in de toekomst uit de weg zal gaan, beschouwt de ander ziChZelf als slacht
offer, waarbij het gebeurde wordt getraumatiSeerd en een maanden-, soms ja
renlang proces VOlgt om de ervaring te verwerken. Het proces zelf kan In zo'n 
geval de oorzaak zijn van een groot deel van de pijn die wordt geleden. 
In veel gevallen heeft men zelf de keus welke mterpretatie aan een ervaring 
wordt gegeven. Er ontstaat in feite eenzelfde, tweeslachtIge situatie als bij de 
in hOofdstuk 3 omSChreven, fySIOlOgiSChe reaclIe op schokkenae krantekop
pen. De verschillen in de fysiOLOgIsche reactIes van angst, opwmding en seksu
ele prikkeling zijn in een vroeg stadium niet zo groot. In pnncipe zijn de actI
viteiten van het zenuwstelsel in alle gevallen een sympatische, autonome 
prikkeling. Zelf beslist men welke Oetekenis aan ae gevoelens worat gegeven. 
Een vrouw kan bijvoorbeeld een seksuele ervaring met Iemand omSChrijven ais 
<onverwacht en opwindend vrijen' of als <aanranding; _ Naar welke kant de 
keuze uitValt, wordt mede bepaald door factoren die mets met het seksuele 
contact te maken hebben, zoals de opvattmgen over seksualiteit waannee men 
IS grootgeoracht. 
De vrijheid van keuze met betrekking tot ae verschillende aefinities die moge
lijk zijn, IS echter maar ten dele. Men kent vaak alleen maar de keuze voor de 
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maatschappelijk goeagekeurae definities. Dat is met name het geval bij seksu
ele contacten die pas later als ontucht of 'seksueel geweld' worden gedefi.
meern. Veel mensen, en vooral kinderen, worat vaak geen anaere kenze gela
ten wanneer hun voortdurend wordt ingeprent dat het jaren zal duren voordat 
zij een geoeurtems, die aoor ae maatschappelijke constructie met anders meer 
gezien kan word.en dan als misbruik, hebben verwerkt. Zelfs wanneer men 
weet aat er ook andere keuzen zijn, aan nog is het moeilijk om m je eentje te
gen de aoor ae samenlevmg goeagekeurae aefinities m te gaan of aan een me
dicus of een maatschappelijk werker te vertellen dat je de op tafel gelegae IU
terpratie verwerpt. 
De maatschappelijke construClIe van een ziekte komt het duidelijkst tot uiting 
wanneer ae ziekte uitslUltena door oe maatschappij wordt aangepraat. Psychia
ters en psychOlogen krijgen voiwassenen in hun spreekkamer die menen dat zij 
het Slachtoffer zijn van seksueel misbruik en vertellen aat zij zich dat nooit 
eeraer hebben gerealiseerd. Door ae ruime aandacht die ae media aan mcest en 
seksueel misbruik besteaen, komt nu pas ae geaachte Doven aat zij misbruikt 
zijn. Door hun ervaringen te herdefiniëren, maken deze mensen ziChZelf ziek. 
Somnngen zeggen zelfs: ,,Het was een fijne ervaring en ik genoot er op dat 
moment ook van, maar nu weet ik dat ik misbruikt oen." Draijer (1988) geeft 
aaar in haar boek een goed voorbeeld van: 

"Zij was aan het begin van haar puberteit verliefd op de Jongen. Naaat hij 
haar geslachtsdelen had gestreeld. voelde zij ZICh <als een konmgIn op een 
troon'. TOCh zegt zij spijt te hebben: 'Ik heO seksuele problemen met mijn 
man. De opvoeding van mijn ouders en wat ik met mijn neef gedaan heb, 
zorgde voor schuld- en schaamtegevoelens die aanleiding gaven tot veel 
seksuele problemen. Ook nu tijdens het vertellen, heO ik schaamtegevoel. 
Hoe heb ik dat OOIt kunnen doen?'" 

Sommige volwassenen doen dit ziChzelf aan, maar ook kinderen, die veel min
der weerbaar zijn tegen het ontstaan van iatrogene (:;:::: als gevolg van de behan
aeling ontstane) ziekten, zijn het slaChtoffer van dit verschijnsel. Wanneer een
maal is vastgesteld dat een kind seksueel contact met een volwassene heeft, 
worat het als slacbtoffer geaefinieerd. Er voigt onvermijdelijk een stroom van 
reacties en gebeurtemssen, waarbij nauwelijks nog oog is voor de bijzonderhe
den van het geval. De ouders reageren geshockeerd, VOl ongeloof en afschuw; 
het kind met gevoelens van verwarring, schaamte en SChuld. De politie onder
vraagt het kind en anderen die er mogelijk bij betrokken zijn. Het kind wordt 
liChamelijk onderzocht en maatschappelijk werkers gaan ZIch oezlghouaen met 
de oegeleiding. Zelden luistert iemand met een welwillend oor naar wat het 
kind zelf over de verhouding te vertellen heeft. Aarzelenae of onduidelijke ty
peringen van het kind zelf, waarbij het ziCh wellicht helemaai niet als slaCht
offer bestempelt, worden weggevaagd door de lawme van verontwaardigde ar-
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gumenten van weldoeners en kinderredders. Zelfs m gevallen waarbij kinderen 
echt zijn misbruikt, is een grote mate van fijngevoeligneid vereiSt om te voor
K.omen dat het middel erger 18 dan d.e kwaal. 
Een aantal filosofieën op het gebied van de begeleiding van seksueel misbruik
te kinderen gaat ervan mt dat de !patiënt' er eerst van moet worden overtuigd 
dat hij of zij slachtoffer is. Pas wanneer de patiënt de slacbtofferrol heeft geac
cepteerd, kan hij overleven. Het toepassen van dergelijke filosofieën heeft de
zelfde gevolgen als die welke ontstaan wanneer men denkt dat een kind is mis
lJruikt terwijl dat niet zo is: de slachtofferrol wordt ten onrechte toegekend of 
de slachtofferstatus wordt versterkt. Het zijn soms de maatschappelijk bepaal
de en zichzelf opgelegde gevoelens van schuld, angst en schaamte die het pro
bleem gaan vormen. 
De ontuchtaffaire in Venhuizen is een duidelijk voorbeeld van hoe zedenangst 
tot nnsplaatst politie-optreden, de gebruikelijke hysterische beriChtgeving van 
de media en het onnodig maken van Slachtoffers leidde. De Telegraaf: 

,,Een zeer omvangrijk zedenschandaal. waar vele tientallen kinderen het 
SlaChtoffer van zijn, heeft het anders zo rustige, Noordhollanctse dorp Ven
huizen geSChokt en met stomme verbazmg geslagen. ( ... ) Ouders noch 
schoolleidingen of politie hebben in de afgelopen Jaren ook maar iets ge
merkt van de afSChuwelijke praktijken van het duo. dat enkele dagen gele
den werd opgepakt en een volledige bekentems heeft afgelegd. De medede
ling over de arrestatie van de twee mannen, die het gemunt hadden op 
vooral jongens tussen de tien en de vijftien jaar, is in het dOrp als een bom 
ingeslagen. Alleen de ouders van een twmttgtal kinderen waren gisteren op 
de hoogte, omdat de eerste aangifte een sneeUWbaleffect had." 65 

Het is misschien goed om door een kritische benadering van de zaak en de toe
voeging van een aantai feiten de interpretatie van De Telegraaf enigszIns te nu
anceren. De twee mannen woonden aan de rand van Venhuizen. De meeste 
kinderen moesten een flink stuk afleggen om daar te komen. Het IS hoogst on
waarschijnlijk dat gedurende een aantal Jaren twintIg kinderen regelmatIg naar 
de mannen toe gingen om er te worden misbruikt, zonder dat zij er met iemand 
over spraken. Inderdaad, zij kwamen er regelmatig, maar zij gingen hun con
tacten pas ais misbruik eIVaren toen geschrokken ouders, verontwaardigde po
litiemensen en maatschappelijk werkers de relatIe als zodanig bestempelden. 
De wijze waarop een politie-onderzoek wordt Ultgevoerd kan, zoals in de zaak 
Venhuizen, tot een sneeuwbal-effect leiden. Buurtonderzoek houdt in dat alle 
kinderen in de omgeving van de verdachte worden ondervraagd om zOdoende 
meer 'slachtoffers' op te sporen. De ondervraging van de kinderen gebeurt 
veelal zeer intensief, en soms bij herhaling. De politie krijgt op deze manier 
namen van andere kinderen, waarna ook deze worden ondeIVraagd. De verha
len worden kruiselings gecontroleerd en de kinderen worden met de gevonden 
tegenstrijdigheden geconfronteerd. Langzamerhand komt er steeds meer infor-
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matie bOven tafel, vaak onbetrouwbare mformatie. Het eind van "het liedje is 
dat de kinderen en hun ouders met een ernstig trauma achterblijven. Advocaat 
Ari Dekker: 

"De ouders waren door de verhaien van hun kinderen zeer geschOkt, ik kan 
mij dat best voorstellen. Zij wisten tenslotte niet wat er precies was gebeurd; 
ze dachten door al die verhalen aan de vreselijkste dingen en drongen aan op 
een aidstest bij de verdachten. (Dat is inderdaad geschied met hun toestem
ming.) En dan zaten die ouders ook nog met het verstoorde ideaalbeeld van 
hun nakomelingen; zij hadden nou juist altijd gedaCht dat nun kinderen met 
onaneerden." 66 

Een moeder, ontsteld toen zij ontdekte dat ook haar kind erbij betrokken was 
geweest. vertelde: 

"Waarom heeft hij niets gezegd. maar bovenal waarom hebben wij niets ge
merkt? Er was altijd een goede reden voor zijn afwezigheid thUlS, zoals bUl
ten spelen of bij vriendjes. We hebben nooit gedaCht dat er iets bijzonders 
aan de hand kon zijn, laat staan z01ets afschuwelijks als dit." 67 

Het is niet zo verwonderlijk dat zij niets wist van de activ1telten van haar zoon. 
De eerste experimenten van een kind op seksueel gebied, hetzij in z'n eentje, 
hetzij in een homoseksuele of heteroseksuele verhouding, met leeftijdgenoten 
of met volwassenen, blijven vrijwel altijd een privé-aangelegenheid. Gewoon
lijk praten kinderen niet met hun ouders over hun seksuele fantasieën en expe
rnnenten. Er wordt wel beweerd dat kinderen dat alleen niet doen vanuit een 
gevoel van angst of schaamte. Dat is waarschijnlijk maar een deel van de re
den; er kunnen ook nog andere factoren een rol spelen: fatsoensnonnen bij
voorbeeld en het gevoei dat seksualiteIt iets 'voor jezelf' 1S. De kinderen in 
Venhuizen die regelmatig contact met de twee mannen hadden, wisten maar ai 
te goed dat het seksuele aspect van hun relahe door velen, waaronder hun ou
ders, zou worden afgekeurd. 
Het 1S moeilijk voor ouders om te accepteren dat hun kind zo;n relatte is aan
gegaan en dat ook nog voor hen verborgen heeft gehouden. Naast een gevoel 
van jaloezie dat een rol kan speien, kUDnen ouders zich ook bedreigd voeien 
door het idee dat zij hun inVloed op het kind verliezen door zijn relatie met ie
mand over wie zij geen zeggenschap hebben. Bovendien geloven veei ouders 
in de huidige, wijdverbreide mythe dat dergelijke relatIes per definitie psychO
lOgiSche beSChadigingen tot geVOlg hebben. 
Ouders specuieren vaak. over de dreigementen die gebruikt zouden zijn om stil
zwijgen af te dwingen. Het is inderdaad niet ongewoon dat in gevallen van In
cestueus misbruik. im- of expliciet, dreigementen worden gehanteerd. In een 
pedofiele relatie echter waarvan de ouders van het kind niets afweten, zou het 
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gebruik van dreigementen veelal het einde van de verhouding betekenen en de 
kans dat het kind erover zou gaan praten. alleen maar vergroten. Voor een pe
dofiel is het uiterst nskant om dreigementen te UIten. Zij kunnen alleen maar 
worden gebruikt wanneer het kind tegen zijn zm in, in zo'n relatIe wordt vast
gehouden. Het is niet duidelijk waarom dit nogal voor de hand liggende gege
ven vaak wordt genegeerd. Misschien IS het voor sommige ouders gemakkelij
ker te geloven dat hun kind bang is gemaakt en via dreigementen tot 
stilzwijgen is gedwongen dan dat het kennelijk een eigen seksueel leven heeft. 
waarvan zij worden bmtengesioten. De gedwongen toegang die OUders, politie
mensen en maatschappelijk werkers ziCh verschaffen tot dat eIgen leven, voor
al bij jongeren m de puberteit, kan men evenzeer als een vorm van kindermis
bruik besChouwen. 
Voordat de politie met een onderzoek begint waarvan de gevolgen schadelijker 
kunnen zijn dan het feitelijke voorval, zou zij ZICh ervan moeten vergewIssen 
dat het onderzoek ziCh op werkelijk misbruik richt. Als ouders misbruik van 
hun kinderen willen voorkomen, zouden zij zIch erop moeten toeleggen een si
tuatie te scheppen waarm kinderen dàt kUnnen vertellen of verzwijgen wat zij 
willen. Wanneer ouders ontdekken dat hun kind bij een of ander seksueel 
avontuur is betrokken, doen zij er goed aan niet in paniek en vol afschuw te re
ageren op lets dat mogelijk bij het volwassen worden hoort 
Met een absoluut geloof in het veronderstelde misbruik. presenteerde politie
man Johan de Vries zijn speculaties ais feiten aan de pers. radio en televIsie. 
De dag daarop reageerde de Landelijke Werkgroep Jeugdemancipatie van de 
NVSH met een bnet, gericht aan de districtscommandant van de rijkspolitie in 
Alkmaar. 

96 

"Ten eerste vragen wij ons af welk belang gediend is met het zoeken van 
publiCIteit - note bene in een stadium dat niet eens een bekentellls van de 
verdachten voorligt. Zijn In een kleme gemeenschap als VenhUIzen de be
trokken kinderen, of hun ouders, gebaat bij het landelijk rondbazuinen van 
intieme details? Als politieorganen behoefte hebben aan goedkope populari
teit teneinde dreigende bezuingjngen in te perken, dan toch bepaald met met 
een zaak: die de diepste. meest gevoelige kant van het pnvéleven betreft. 
Ten tweede zetten wij een groot vraagteken bij de bewenng van de heer De 
Vries ais zouden verscheidene betrokken kinderen door toedoen van de ver
dachten geestelijke sChade hebben opgelopen. Niet alleen verbaast ons de 
snelheid waarmee met-psychiatnsch geSChoolde politiemensen deze 'diag
nose; stellen - immers het Bureau Slachtofferhulp werd VOlgens Uw woord
voerder eerst hierna ingeSChakeld. Nog verbazmgwekkender is de strijdig
heid van de bewering met alle wetenschappelijke onderzoeken naar seksuele 
ervaringen van kinderen. Zesug jaar wereldwijd onderzoek gaf nuL gevallen 
van geestelijke schade ais gevolg van met-afgedwongen seksuele ervarin
gen. Wel zijn er legto voorbeelden van indirecte geestelijke schade tenge
VOlge van negatIeve reacties UIt de soculle omgeving, politieverhoren en 

dergelijke. Wij gaan ervan ·uit dat de Venhuizen-verdachten hun seksuele 
contacten met afdwongen, aangeZIen de kinderen m de jaren dat zij met hen 
omgmgen rmmschoots gelegenheid gehad moeten hebben om ziCh er aan te 
ontrekken, maar m plaats daarvan JUIst regelmatig bleven komen Als 
SChaamtegevoel daarbij een rol speelde zoals d·e h· eer De V . . .. ' nes eveneens 
stelde. WIJ st dat naar onze memng op een ZIch mede verantwoordelijk be-
schouwen vo~ wat gebeurde. Het gaat dan ook niet aan ongenuanceerd te 
spreken va~ -slachtoffers', aIs hadden zij een en ander weerloos over z1ch 
heen laten komen._ Nog meer bezwaar hebben wij tegen de term 'ontUCht' 
waar:.an de C?mmiSSle-Melai zeven Jaar geleden al stelde dat die uit de we~ 
verwijderd dient te worden, welk standpunt de mimster tot het zijne ge
maakt heeft. 

TenSlotte hebben wij ernstig bezwaar tegen bepaalde suggestieve opmerkin
gen van de heer ~~ Vries _die de mdruk wekken dat de politie op een poel 
des verderfs_zou ZIJn gestUlt: 'Wij willen niet zeggen wat er precies gebeurd 
IS. maar het_IS meer dan een oppervlakkig gebeuren.' Als U met wilt prijsge
ven wat er IS ge~eurd - een honorabel standpunt _ d.an moet U ook sugges
hes wegl~~en. DIe kunnen alleen dienen om in te spelen op de zucht naar 
sensatie bIJ e.e~ deel van het publiek d.at zich graag laat meeSlepen in morele 
verontwaru::digmg over wat het meent dat kinderen is aangedaan. Wij be
schouwen het opmeuw _ mt de fles halen van de Geest van OUde Pekela ais 
een bU1teng.~woon slechte zaak voor het seksueel zelfbeschikkingsrecht en 
de persoonlIjke levenssfeer van alle minderjarigen 
Wij hopen _dat m de toekomst ond.er Uw verant~oordeIijkheid op meer te
rughOUdende en humane wijze zal worden omgegaan met de infonnatie be
treffende zaken waarbij kinderen zijn betrokken." 

De bnef was ondertekend door (tts. Gorrit Goslinga, secretaris van de Lanoelij
ke werkgroep JeugoemancipatIe van de NVSH. Omdat deze veremging een 
persbencht ver~preidde, werden de bezwaren van oe werkgroep m een aantal 
kranten gepu~llCeerd. Zo plaatste de VolkSkrant onder de kOp 'NVSH verbol
gen over publICIteit ontUChtzaak' een verkorte verSIe van de bnef. 
Het ontstaan van trauma'~ .alS geVOlg van het, zonder reden, in actIe komen van 
gezags~agers wordt m ZIJD meest dramatiSChe vonn ZIChtbaar in gevallen als 
de affaIre OUde Pekela, waar geen pedo~~len waren. geen kinderlokkers, geen 
porno~~fen en waar geen sprake van miSbruik was anders dan door een aantal 
onderwIJze~~, hmsartsen, psychiaters, angstIge OUders, maatschappelijk wer
kers en polItIemensen. 
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Hoofdstuk 8 

Signalen van 
seksueel misbruik 

Dat zedenangst Kan ontstaan Komt voor een groot aeel door het feit aat de ver
onaerstelde volksauivels en gebeurtenissen gedachtenspmsels zijn. Het geloof 
erm komt neer op zelfbedrog, dat vereist dat er een loopJe wordt genomen met 
ae logica. Met name onfalsifieerbare theorieën duiken bij zedenangst steeds 
weer op. 
Deze onfalsifieerbaarheid kan aoor bepaalde psycnologtsche theoneën worden 
opgeroepen door volkomen onbewuste of niet-onaerKende motieven te peilen, 
met voorbijgaan aan het waargenomen gearag. Net zo min als ae samenzwe
rmgstheone Kan dit soort speculaties woraen getoetst. Het gebreK aan bewijs 
bijvoorbeeld kan Juist worden uitgelega als bewijs voor het onaerarnkken van 
gevoelens van SChuld of angst. 
Het 'chJld sexual aOuse accomodation syndrome' van Smmnit (1983) heeft een 
Oreae OasIs gelegd voor talloze aaaraan verwante diagnosllsche theorieën. Vol
gens <leze theoneën wijzen bepaalde signalen op mcest of seksueel misbruik. 
In ae oorspronkelijke fonnulering woraen zelfs niet-afdoende en herroepen 
verklaringen als bewijs gezien aat seksueel misbruik heeft plaatsgevonaen. Va
ge logica met, ogenschijnlijk, de beaoeling de motleven of de 'werkelijke' 
wensen van het kind te achterhalen, zelfs wanneer het kind die motieven ont
kent, kan worden ingezet om absurde bewenngen te onderbouwen. Lee COle
man, psycholoog, merkte over aeze theorteën op (Bberle & Eberle, 1986): 

,,Die theorieën zijn ZOIets als 'bij kruiS win ik, bij munt verlies jij': als het 
kind zegt dat het is gebeurd. dan is het gebeurd. En wanneer het kind zegt 
dat het niet is gebeurd, dan is het 66k gebeurd." 

Er zijn talloze lijsten met (signalen' van incest en seksueel misbruik in om
loop. Er bestaat echter geen enkel methodologisch betrouwbaar, wetensChap
pelijk onderzoek dat eruge diagnostische waarae toeKent aan dit soort 'signa
len;'. De bewering dat aan de hand van een aantal geC1ragsmdicatles een 
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nauwkeunge diagnose kan worden gemaakt is volledig uit de lucht gegrepen; 
zij is uitslUItend gebaseerd op speculatIeve theorieën en niet op empirisch on
derzoek. De lijst venneldt vaak tegenstrijdige vonnen van gedrag: te spraak
zaam, te zwijgzaam, met-ontwikkeld spraakpatroon. Alles wat een kina rou 
kUnnen doen of zou kunnen zijn blijkt als signaal van seksueel misbruik te 
kUnnen worden geÜlterpreteerd. 
Dit soort signalen is in vroeger tijden gebruikt voor net identificeren van de 
toenmalige kwalen en volksdmvels. In de negentiende eeuw bijvoorbeeld leid
de zedenangst ertoe dat aan de nand van vrijwel identieke SIgnalen masturbatie 
kon worden geïdentificeerd. OOk toen onstond een golf van zedenangst die bij
na een halve eeuw duurde, en tot onvoorstelbaar veel verdriet en seksuele frus
traties leidde. John Harvey Kellogg. een van de oprichters van de Kerk der Ad
ventisten en bekend geworden door net ontbijtprodukt cornflakes, dat door 
hem was ontwikkeld als een voedingsmiddel dat door zijn neutrale smaak de 
(seksuele) hartstochten met kon stunweren. stelde een lijst op van negenender
tig signalen die op masturbatie zouden wijzen. Een uittreksel uit de lijst van 
Kellogg (1888) toont opvallende overeenkomsten met de signalen. waannee In 

onze tijd 'incest' wordt vastgesteld. De gescltiedenis tierhaalt zicttzelf. 

1 Algemene zwakte bij een voorheen gezond kind. 
2 Beginnende of erop lijkende symptomen van tuberculose. zoals hoesten, slechte 

huidskleur, kortademigheid, pijnlijke Jongen of borst spieren. worden vaak UIt
sluitend veroorzaakt door dit soort onzedelijke handelingen. 

3 Vroegrijpheid of onvolledige lichamelijke ontwikkeling hebben Cluidelijk met de 
twee voorgaande symptomen te maken. 

4 Plotselinge veranderingen in het karakter zijn alarmerend. Wanneer een jongen, 
die altijd blij, vnendelijk, plichtsgetrouwen zaChtaardig IS, opeens chagrijnig, 
bOOS. ruZIezoekend, geïrnteerd. en ongehoorzaam wordt, wijst dit abSOluut op 
een verderfelijke inVloed. Wanneer een meISJe, dat gewoonlijk vrolijk, geluk
kig, vertrouwelijk en vriendelijk IS. onverklaarbaar zwaannoedig, droeVIg, krib
big, ontevreden en afstandelijk wordt. is daar ongetwijfeld een of andere kwa
de. duistere actiVIteit de oorzaak van. 

5 Matheid is net zo oooatuurlijk voor een kind aLs voor een Jong poesJe. 
6 In samenhang met het voorgaan<te symptoon treft u in het algemeen een oooa

tuurlijke sloomte en ledigheid aan, die totaal met bij een kind passen. 
7 OOk slapelOOSheid is een belangrijk symptoom. 
8 Acherultgang van het geestelijk vennogen zonder duidelijke oorzaak is een 

waarschuwmg dat het kind ziCh met Slechte praktijken bezIg hOUdt. Wanneer 
een kind dat altijd gemakkelijk leert, geen moeite. heeft met de lesstof en een 
goed geheugen heeft. duidelijk achteruItgang vertoont. <te lesstof niet meer be

heerst. dom wordt. vergeetaChtig en onopletten<t. dan is het waarschijnlijk het 
slachtoffer van een verderfelijk kwaad en is hard op weg een zowel geestelijk 
aLs liChamelijk wrak te worden. Houd het kind goed in de gaten! 

9 OOk wispelturigheid is het bewijs dat een of andere venlletigende invloed aan 
de gang is; want alleen een zwakke geest IS wispelturig. 
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10 Tekenen van onbetrouwbaarheid zijn eveneens een signaal. Let op de gewoon
ten van het kind, want deze zonde somuleert vooral onbetr,ouwbaar gedrag. 

11 Het verlangen om alleen te zijn IS een wterst verdacht teken. 
12 OOk verlegenheid IS vaak een veelbetekenend symptoom. Iemand die mastur

beert zal, wanneer hij of zij word.t aangesproken, het hoofd afwenden of de 
ogen naar de grond richten in plaats van degene die hem aanspreekt recht m de 
ogen te kijken. Keooelijk is het kind ZIch ervan bewust dat de ogen de spiegel 
van de ZIel zijn. 

13 Onnatuurlijk brutaal optreden. m SCherpe tegenstelling tot het voor die persoon 
nonnale gedrag. komt bij een bepaalde categorie slachtoffers voor. 

14 Schijnheiligheid is ook een bijzonder trekje als gevolg van deze verderfelijke 
praktijk. 

15 Bij Jonge masturbeerders ziet men vaak: schrikachugheid. In de geest van het 
slaChtoffer ligt het kwaad constant op de loer. Het kind kijkt vaak achterom, 
gluurt onder het bed. kijkt in alle kasten en toont voortdurend angst voor dreI
gend kwaad. Een Clergelijk geClIag komt voort uit een ziekelijke verbeelding en 
IS een duidelijk SIgnaal. 

16 Kinderen die zich aan dit venijnige kwaad overgeven, vertonen vaak: een ver
warde geest. Oppervlakkig gezien lijkt het kind tnlSschien snel en scherpzinnig, 
terwijl het m werkelijkheid niet in staat is om diepzinnig, logisch na te denk:en. 
Bovendien is het vaak bijzonder traag van begrip. 

17 Jongens die heel vaak: masturberen, ontwikkeien soms een UItgesproken aversie 
tegen meISjesgezelschap. MeIsjes voelen ZIch juist sterker tot Jongensgezel
schap aangetrokken en hebben sterk de neIging om te gaan flirten. 

18 Bij beide sexen zijn ronde schouders en een gebogen zithouding houdingsken
merken van jonge masturbeerders. 

19 Een zwakke rug, pijn in de ledematen, en stijve gewrichten bij kinderen. zijn be
kende SIgnalen die op deze gewoonte duiden. 

20 Verlammmg van handen en voeten, zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor 
IS, IS niet zelden het gevolg van het stiekum zwichten voor deze verleiding, 
zelfs bij hele jonge kinderen. 

21 Voor iemand die de signalen onderscheidt, is de manier van lopen van een 
SlaChtoffer een duidelijk kenmerk, een signaal dat bij vrijwel alle masturbeer
ders herkenbaar IS. 

22 Een slechte nouding m bed is eveneens een bewijs. 
23 Slecht ontwikkelde borsten bij vrouwen na de puberteit zijn een veel voorko

mend gevolg van masturbatie. 
24 Vooral een veranderlijke eetlust karaktenseert kinderen die zich aan dit hetme

lijke kwaaCl overgeven. 
25 Een steeds voorkomend element bij zulke kinderen is hun extreme trek in onna

tuurlijk, schadelijk en prikkelend voedsel .. 
26 Meisjes die zichzelf misbruiken zijn in het bijzonder verSlaafd aan het eten van 

kleI, griffels, kalk, gips. en andere onverteerbare stoffen. 
27 Meestal vertoont een Slachtoffer van deze zonde een afkeer van eenvoudig eten. 
28 Het gebruik van tabak wijst op verslaving aan nog obscenere gewoonten. Uit

zondenngen op deze regel komen maar heel zelden voor. als zij al voorkomen, 
hetgeen wij emgszins betwijfelen. 
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29 Een onnatuurlijk bleek gezicht en kleurloze lippen. tenzij daar een oorzaak: voor 
aan te wijzen is. lrnnnen eveneens aan deze heimelijke zonde worden toege
schreven. 

30 OOk acné of puistjes in het gezicht behoren tot de verdachte kenmerken. 
31 Bij metsjes die ziCh aan deze slechte praktijk wijden, is nagelbijten een veel 

voorkomend. verschijnsel. 
32 De ogen verraden vaak: veel. Als de ogen dof zijn, geen natuurlijke helderheid 

hebben. diep liggen, rod.e randjes vertonen, misschien wat pijnlijk zijn, en door 
dOI1kere kringen omgeven zijn. is er reden om aan te nemen dat de patiënt. en 
vooral het kind. deze zondige praktijk bedrijft. Blijf de patiënt goed. observeren. 

33 Wanneer een jongere, bij een goede gezondheid, vaak koude. vochtige handen 
heeft, dan is dat een verdacht teken. 

34 Regelmatig voorkomende hartkloppmgen wijzen op een zenuwstoornis waar 
een duidelijke oorzaak: voor aanweZ1g moet zijn. Het is niet onwaarschijnlijk 
d.at masturbatie die oorzaak lS. 

35 Hystene bij vrouwen kan als een verdacht teken worden gezien wanneer dat re
gehnatig voorkomt naar aanleiding van onbelangrijke gebeurtenissen. en vooral 
wanneer deze hysterie met erfelijk IS. 

36 Ook chorosis. of groene ztekte, wordt heel vaak door deze goddeloze praktijk 
veroorzaakt. 

37 Epileptische aanvallen worden vaak veroorzaakt door onzedelijke gewoonten. 
38 Bedplassen is een bewijs van geprikkeldheid. hetgeen met deze verderfelijke 

prak:tÎjk m verband kan staan; laat het onderzoeken. 
39 Vulgair taalgebruik en voorkeur voor obscene verbalen verraden een geestesge

steldheid die meestai niet voorkomt bij jongeren die zich niet aan deze praktijk 
bezondigen. 

Al deze signalen refereren naar zowel oorzaken als gevolgen. De gevoelens 
van angst en scnuld die door de erop gebaseerde meorieën werden opgeroepen, 
gekoppeld aan de popularre theorieën van sociaal darwinisme en speculaties 
over genetIsche degeneratIe, leidden tot kruIsvaarten en inquisities die verge
lijkbaar zijn met de heaenaaagse zedenangst. Speciale kledingstukken, verge
lijkbaar met een awangbuis, weraen gebruikt om kinaeren te verhinderen nun 
geslachtsdelen aan te raken. Sommige ouders deden hun kinderen lS nachts me
talen kuisheidsgoraels om. De kWaKZalverij vierde hoogtij. In onze tijd zijn ae 
signalen die Kellogg op een rijtje heeft gezet, evenals zijn gehele meoretiscne 
onaerbouw, vOlstrekt ongeloofwaardig. 
Masturberen is een normale en gezonde zaak, wordt absoluut met door een 
ZIekte veroorzaakt en veroorzaakt zelf ook geen enkele aandoening. Tegen
woordig weten we aat Iemana die als kind of als Jongere heeft gemasnubeerd, 
als volwassene nuMer seksuele problemen neeft. Het ecnte 'kwaad' worat ge
vormd door scnuld en angst voor seksualiteit. De signalen die tegenwoordig zo 
vaak als bewijs voor incest of seksueel misbruik worden voorgesteld, a1smeae 
het daarbij behorende denkkader, verdienen net zo min erkenning als de in fei
te religieuze preken van Kellogg. 
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DOkter Mik bad zijn eigen lijst van acht signalen, aan de hand waarvan hij 
meende seksueel misbruik te kunnen herkennen. MarIanne Janssen, moeder 
van twee kinderen, uitte haar twijfels over de zogenaamde ~inmiddels bekende 
symptomen als er seksueel met een kind wat fout loopt'. In een volgend citaat 
Uit naar artikel gaat zij met de nodige genngscnattmg op elk van ae door dok
ter Mik gepresenteerde SIgnalen in. 

.. ( ... ). Het kina gaat zich vaak isoleren. 
Wel, mijn beide kinderen isoleren zich vaak op hun kamer. De oudste omdat 
zij graag leest SInd.s zij die kunst machtig is en weinig ZIn heeft haar jongere 
broer steeds voor te lezen. De jongste omd.at hij graag met he-man en shera
poppetjes speelt, die dan fungeren als oppassers in zijn plasnc dierentuin. 
Komt zijn zus daarbij, dan verschijnen de barbies en dan moet hij weer zo 
nodig vader zijn. een beroep dat hem niet trekt. Minpunt voor [kind nr.] 
twee gescoord. 
• Het kind kan 's avonds sterke tegenzin vertonen om naar bed te gaan. 
Mijn spruiten willen nóóit naar bed. Zij vind.en tien uur een keunge tijd en 
half acht 'belachelijk vroeg'. Minpunt voor twee. 
• Wat het kind lange tijd met gedaan heeft, aoet het nu: het plast (weer) in 
bed. 
Minpunt voor kind twee. Hij drinkt veel en vergeet te plassen als hij daaraan 
niet herinnerd wordt voor het slapen gaan. Dus het is nog wei eens raak. 
• Het altijd zo spontane kusje van het kind aan mama of papa Kan plotseling 
een erotisch aspect krijgen. Het kind kan bijvoorbeeld in de nek gaan zoe
nen of een tongkus geven. 
De nek wordt gezoend, de tongkus blijft aChterwege. Maar er wordt wel op 
de monct gekust bij het slapen gaan. Laten we het houden op een half mm
punt. 
• Het kind kan agressief worden terwijl er geen seneuze verklaring voor IS 
te geven. 
Onbehagen over een berg sommen. over trUl die niet moOl genoeg is of de 
vroege bedtijd? Hoe naïef gedaCht. Minpunt voor twee. 
• Plotseling kan het kind rare taal gaan produceren. 
Tja. er komt nog al eens wat lOs op de speelplaats of bij vnendjes en vnen
dinnetjes. En soms, als de drift stijgt en ouders lijken buiten gehoorafstand 
te zijn, manifesteert zich dat duidelijk. Minpunt voor twee. 
• Er kunnen ziCh angstdromen voordoen waar het kind eerder geen last van 
had. 
De oudste scoort het slechtst. Zij wil graag hoge cijfers halen, IS gespannen 
als de tafels worden overhoord en uit dat ;s nachts. De Jongste met zijn le
vendige fantasie ontmoet regeimatig voorhistorische beesten die hem achter
na ZItten. Hij laat die dromen vol vertrouwen 'wegtoveren' met een geheIme 
familiespreuk. Maar desondanks: minpunt voor twee. 
• Het kind wil veilig bij vader en moeder Slapen. 
Dank je de duvel. 'Jullie liggen gezellig met zijn twee ges en wij maar altijd 
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alleen in oed,' is het verwijt. Dus willen ze erbij. Maar helaas, dát gaat niet 
door. Minpunt voor twee. 
Het is een trieste boel bij mij thuis. Mik zal dat als eerste verontruste psy
chiater beamen. De lieve jeugd - en dus de ouders - scoren slecht op alle 
punten. 'Haal er een huisarts of een psychiater bij,' adviseert hij." 68 

De suggesne dat onderwijzend personeel en andere daartoe niet specifiek op
geleide personen geïnstrueerd zouden moeten worden om de signalen van sek
sueel mIsbruik te onderkennen is heel gevaarlijk. Een dergelijke hand.elwijze 
draagt het risico in zich van heksenjacht en kan dus Slachtoffers maken. Het 
gebeurde In Oude Pekela is daar het levend bewijs van. 

Signalen in Oude Pekela 

Een ernstIge fout die m de zaak OUde Pekela is gemaakt, was de beslissing om 
de ouders voor te houden dat de kinderen wellicht seksueel misbruikt zouden 
zijn en hun tegelijkertijd aan te geven welke signalen op misoruik konaen wij
zen. Het verhaal van de familie de VOS IS illustratIef voor de verbalen van an
dere ouders. Mevrouw de Vos: 
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,,De voorlichting werd gegeven door professor C. Rümke, kinderpsychiater 
aan de Umversiteit van Groningen, samen met mensen van het RIAGG en 
de burgemeester. We kregen te boren wat er met een aantal kinderen was ge
beurd. en dat mogelijk ook onze eigen kinderen het Slachtoffer waren gewor
den. RÜmke zei dat de kleuters anders zouden kunnen gaan reageren en ver
telde hoe we daar het beste op in konden spelen. Ik bad bij Carla nog mets 
gemerkt, dus ik dacht dat het mijn deur wel voorbij zou gaan. 
Ik heb er eerst een paar nachten over geSlapen, maar toen wilde ik het we
ten. Jk ben te werk gegaan zoals me dat op die vOOrlichtmgsavond geadvi
seerd was: niet boos worden, rustig blijven en vertrouwen wekken. 
's Avonds, toen ik Carla instopte, vroeg ik of ze wel eens met andere mensen 
mee was gegaan. Ja, zeI ze, en ze vertelde er bij dat ze patat had gekregen. 
was wezen zwemmen en het heel leuk had gevonden. Meteen daarna begon 
ze te huilen. 
Een dag later vroeg ik waar ze had gezwommen, m een klein badje of in een 
groot zwembad. Ze bleek in een grote zwembad te zijn geweest, maar zoals 
ze het vertelde kan dat met een bad in Oude Pekeja zijn geweest. Dan ga Je 
mee in zo'n verhaal. Je vraagt welke kinderen er bij waren, waarom ze haar 
zwemvleugels niet had meegenomen en wie haar weer had aangekleed. 
Toen dacbt ik ineens: wat raar, elke week gaan we met onze kinderen zwem
men, maar de laatste veertlen dagen bleef Carla aan de kant ZItten, terwijl ze 
toch dol is op water. In de loop van de volgende dagen kwam alles er bij 
stukjes en neet jes mt. Met Iedere verSIe kwamen er meer details en werd het 
verhaal minder jeUk. Eerst waren het lieve mannen en vrouwen geweest. Ze 

had de meneren mogen aaien, maar de mevrouwen juist niet. Daarna vertel
de ze dat ze had moeten beloven er met memand over te praten. Het was, zeI 
ze me, een gebeimpje. Ze moet dus bedreIgd zijn." 69 

Dit verhaal laat ZIen hoe een angstIge ouder betekenis toekent aan waarnemin
gen, waaraan onder normale omstandigheden geen bijzondere aandacht zou 
zijn geSChOnken. De ouders waren echter door de opmerkingen van prof. Rfun
ke gespItst geraakt. Veel gedragspatronen kregen een symbOlische lading door 
de werking van hetzelfde pSyChologIsche mechanisme dat het beeld van de 
clowns had opgeroepen. Een groot scala van signalen kon nu alS bewijs voor 
seksueel misbruik dienen. 
Bij een normale ontwikkeling zIet men bij een kind vaak onvoorspelbare ver
andenngen m het gedragspatroon. Een van de OaSlSprinclpes van de psycholo
gische ontwikkeling is dat een kind een fase van hevige activiteit doormaakt 
wanneer het iets nieuws ontdekt. Wanneer die mteresse IS verzadigd, gaat het 
kind weer op iets rueuws over. Soms komt het later, wanneer het een hoger ni
veau van cognitieve ontwikkeling heeft bereikt en dezelfde dingen op een 
nieuwe manier kan ervaren, op een eerdere actiVIteIt terug om die verder te on
derzoeken en opnieuw te ervaren. Deze theorie gaat ook op voor het ontdekken 
van seksuele gevoelens, een ontwikkeling die begint in de peutertijd en zich in 
golfbewegingen gedurende de hele kindertijd voortzet. 
Bij het ontdekken van de eigen seksualiteIt opent iedere fase van cognitieve 
ontwikkeling voor het kind de weg om erotIsch getinte activiteiten opmeuw en 
met een dieper inzicht te ervaren. Gebeurtenissen uit het verleden worden in 
herinnering geroepen, gereconstrueerd en in een nieuw cognitief kader geïnte
greerd. Aspecten die niet mpasbaar zijn in het bestaande cognitieve kader wor
den niet in de ervanng van die gebeurtenissen opgenomen en worden vergeten. 
ErotISChe ervanngen die zeer levendig in onze hennnering aanwezig zijn, be
horen over het algemeen tot de laatste fase van onze ontwikkeling. 
Deze principes hebben betrekking op alle kennis. De veranderende houding 
van Carla met betrekking tot het zwemmen kan het bewijs van een normale 
ontwikkeling zijn. Haar mteresse m zwemmen, evenals haar interesse in aller
leI andere zaken, zal haar hele leven lang sterker worden en weer afnemen. 
Evenals de andere signalen die haar moeder opvmg, hield OOk deze vetande
nng geen duidelijk verband met seksueel misbruik. 
OOk de kleuterleidsters Nijboer en Pieters mterpreteerden een hele serie waar
nemingen als SIgnalen van seksueel misbruik. Een aantal ouders gelukte het 
weerstand te bieden aan de druk. Mevrouw de Haan, de moeder van Michiel 
(6) legt uit: 

"Ik heb nooit iets aan hem vernomen. Hij gedroeg ziCh niet vreemd. Hij was 
net zo als anders. Hij had verder geen problemen. Dus ik heb er ook nooit 
iets achter gezocht. Nou, de leidster kwam wei eens een keer bij mij. Toen 
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was ons zoontje Ziek. Hij kreeg uitslag. Pukkeltjes op zijn lichaam. En toen 
vertelde zij mij dat er kinderen bij haar op school zaten die mee waren ge
weest met die kinClerlokkers. en Clat die hetzelfde hadden ais wat Michiel 
had en dat dat kwam doordat zij met een of anCler soort medicament inges
poten waren. Toen gaf zij mij Clus al een beetje aan dat zij dacht dat Michiel 
wel meegeweest was. 
Toen heb ik mijn hUIsarts opgebeld en ben ik naar de Clokter geweest met 
hem. En toen bleek dat hij gewoon de vijfde ziekte haCl. dat is een kinCler
zlekte. En. dus ik heb er verCler nooit iets achter gezocht. 
En toen heeft Michiel een keer een plakkaart gekocht. dat was karton. en 
Claar staan allemaal huisjes op en een kerkje en aat kun je uitknippen en Clat 
kun je dan in elkaar Plakken en dan had je dus een klem dorpje. En dat had 
zij (de leidster) gezien. En toen ze1 zij weer tegen mij: dat Cleden die anClere 
ldnCleren bij ons op SChOOl ook. Daaruit hebben zij de conclusie getrokken 
dat die kinCleren meegeweest waren, omciat ze kerken hadden getekend. En 
nou had hij een kerkje van karton gemaakt, dus was hij vOlgens haar ook 
meegeweest. En dat vond ik: Clus sowieso allemaal een beetje vreemCl en ik 
had er ook met mijn man over gepraat en die zag dat dus ook helemaal niet 
zitten. 
Ik bedoel: als één kind een kerkje gaat tekenen dan wil ciat toch nog hele
maal niet direct zeggen dat aat kind meegeweest is. Wat de leidster ook nog 
vertelde, waarm.1 zij ook opmaakte aat hij mee was geweest, was dat B .• 
haar man. Michiel eens een keer bij zijn been en bij zijn arm aan één kant 
haCl vastgepakt en hem in het rond had. gedraaid en toen had Michiel geroe
pen van: 'au aat doet pijn.' Als ze JOu bij je arm en je been vastpakken en je 
draaIt een paar keer in het rond. dan zeg Je toch ook au! Dan is het net of ze 
je arm toch een beetje uit het lichaam trekken. Dus dat was voor mij ook 
geen aanleiding om te zeggen dat hij meegeweest was. Dus ik vind het alle
maal vreselijk ongeloofwaardig. Ja. Dat IS mijn idee Claarover." 180 

De rol die dokter Zevennuizen m dit verhaal speelt, IS belangrijk. Het is duide
lijk dat op het kritieke moment ook mevrouw de Haan bang is geweest dat haar 
zoon wellicht het slachtoffer was geweest van de 'kinderlokkers'. Wanneer zij 
een patiënt van Clokter Jonker was geweest, zou zij waarschijnlijk In de massa
hysterie zijn meegeSleept. Mevrouw de Haan: 
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"Ik: heb zelf onze dokter opgebeld. dokter ZevenhUlzen. en toen heb ik. tegen 
dokter ZevenhUlzen gezegd dat de politie bij ons was geweest en Clat ze 
dachten dat Michiel meegeweest was en dat ik: nou begon te twijfelen en wat 
ik aaaraan moet Cloen. Toen vroeg ae Clokter aan mij of Michiel ZIch een 
beege vreemd gedroeg of dat hij anders was als anders of dat hij ging bed
plassen of dat hij driftbuien had of wat dan ook. Nou dat had hij hlet. En 
toen zei hij tegen mij: 'Waar maak jij je Clan druk om? Het kind heeft geen 
schade ondervonden. Ook al is hij wel meegeweest. ' En toen heeft hij ge
zegd: 'Laten we de hele zaak gewoon laten rusten. Is hij wel meegeweest. 

nou dan komt hij vanzelf vtoeg of laat eens een keer met verhalen aan. En is 
hij niet meegeweest, nou dan is het helemaal goed.' Dus toen vanaf die tijd 
heb ik gezegd; 'Nou. ik: maak: mij er n1et meer druk om. wat er ook ge
beurt· ... 180 

Het verhaal van mevrouw de Haan had heel anClers geëindigd kunnen zijn 
wanneer, om een of andere reClen, Michiel in zijn ontwikkeling een periode haCl 
doorgemaakt, waarbij moeilijk gedrag was opgetreden of wanneer haar angst 
genoeg invloed hadden gehad waardoor zij zijn gedrag anders was gaan inter

preteren. 

107 



I 
I 

\ 

I 

Hoofdstuk 9 

Ondervraging 
als leerproces 

OUders die mderdaad geloofden dat hun kind met de kinderlokkers was meege
gaan, vertelden dat het aanvankelijke vernaai over spelletjes langzamerhand 
uitgroeide tot een relaas over misbruik. Volgens Wakefield en Underwager 
(1988) is dit een oekend verschijnsel, dat optreedt wanneer een kind bij herha
ling wordt ondervraagd. Een ondervraging 18 een leerproces waarbij het kind 
leert wat het moet zeggen om de volwassene een pleZIer te doen. Jerome Ka
gan (1984) voert argumenten aan waarmee hij aantoont dat een kind van zijn 
allervroegste kinderjaren tot een Jaar of twaalf er sterk op gericht is de volwas
sene te plezieren. Het ruveau van cie cognitieve ontwikkeling van het kina is 
nog ontoereikend om de essentie van een gesprek te hegrijpen, maar mtuïtief 
voelt het aan wat er van hem wordt verwacht en Instinctief voldoet het aan die 
verwachtingen. 
De volwassene die het kind ondervraagt, let op de lOgische en feitelijke inhOUd 
van ae vragen en niet op de emotionele informatie die hij overbrengt. Het kind 
echter reageert met name op de gezichtsUitdrukking, de stem en de lichaams
taal van de volwassene. Al doet een verontruste volwassene nog zo zijn best 
UIterlijk rust Uit te stralen, het kina zal toch de spanning aanvoelen en die over
nemen. Het wordt nog onzekerder en gespItster; het zal nog sterker zijn best 
doen uit te vinden wat van hem verlangd wordt; het zal het de volwassene nog 
meer naar de zm willen maken. Het kind kan het gevoel krijgen (alhoewel het 
dat niet lOgIsch kan ber~deneren) dat de volwassene zo verontrust IS omdat het 
m ae verWaChtingen IS tekortgeschoten. Een ieaer die een kind ondervraagt 
zonder ZIch daarbij voldoenae bewust te zijn van het feit dat de onbewuste sig
nalen die hij uitzendt het gedrag van het kind beïnvloeden, loopt het risico dat 
de reacties van het kind worden vervonnd door de verwachtingen en angsten 
die hij via die signalen overbrengt. 
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Straf en beloning 

Het is kemnerkenci voor een verkeerde manier van ondervragen in gevallen 
van verondersteld seksueel misbruik van kinderen dat dezelfde vragen steeds 
weer worden herhaald. Wanneer een kind zegt dat er niets gebeurd is, zal cie 
ondervrager vaak weigeren het kind te geloven en cie vraag opnieuw stellen. 
Dat is heel onaangenaam voor het kind. Zonder dat de ondervrager zich dat re
aliseert, wordt het kind gestraft voor het feit dat het zegt dat er niets IS gebeurd, 
Onmiddellijk nadat het kind onder de druk bezwijkt en zegt dat er wèl iets is 
gebeurd, verandert het gedragsptroon van de volwassene, Het kind wordt als 
bet ware gelukgewenst met bet feit dat het Ultemaelijk het 'geheim' verteld 
heeft. Er wordt een nieuwe vraag gesteld, waarmee de spanning wordt opgehe
ven en de meuwe vraag de vorm van een beloning krijgt. 
Wanneer ae ondervrager van mening is dat het kind de spanning als gevolg van 
angst- en schuldgevoelens alleen maar kwijt kan raken door op te biechten dat 
het misbruikt is, wordt bet vertellen van het misbruikvernaaI bijna een feeste
lijk moment. Wederom zonder het zich te realiseren, beloont de volwassene het 
kind omdat het een verzonnen verhaal heeft verteld. Dit systeem van straf en 
beloning bepaalt de reacues en vormt het gedrag van het kind. 
Het is een van de meest ftmdamentele uitgangspunten van een leerproces dat 
straf en beloning gedragsvonnende factoren zijn. Ondervragmgen die op dit 
systeem zijn genaseerd, zetten bet kina ertoe aan met verhalen op ae proppen 
te komen die later als 'bevindingen' in een rechtszaak of bij andere instanties 
worden gepresenteerd. Ondervragers die zo te werk gaan, maken zicb schuldig 
aan een zeer ernstige vorm van professionele naiatigheid en wangedrag, vooral 
in gevallen van veronderstelde mcest. Gezinnen worden daardoor kapotge
maakt, canières worden geruïneerd en onscbuldige personen worden gevangen 
gezet. 
Uit de beschrijving van de kleuterleidster mevrouw Pieters blijkt hoe zij kinde
ren aanmoedigde hun verhalen te laten escaleren. In het volgende voorbeeld 
veranderde door haar manier van vragen stellen het 'een blokje om' in 'in een 
buis geweest': 

"In mijn klas waren er vier kinderen, die op een gegeven moment toegaven 
dat ze wel eens meegeweest waren met vreemde mensen. Maar ze waren 
met happIg om te praten. Eerst zeiden ze nog: we hebben alleen maar een 
rondje gereden. Toen ik zei dat ik dat gek vond, alleen maar een rondje rij
den, zeiden ze: Ja, maar we zijn ook naar een huis geweest. Ze waren ook 
naar binnen gegaan. En er was speelgoed. Iedere keer moest ik het eruit 
trekken en er gingen soms dagen voorbij, voordat ik opnieuw een stukje van 
de legpuzzel kreeg. Totaat ik op een gegeven moment wel begreep wat er 
gebeurd was." 14 

Angst onder de ouders leidde tot herhaaldelijke ondervragmg. Mevrouw de Vos: 

110 

"Je krijgt een stUk twijfel en dat wil je _weghebben. Een dagje later zijn we 
begonnen met earla heel Voorz1Chtlg UIt te horen. Zo van: goh, was het nou 
leuk, met dat jongetje en dat meïsje? Eerst bleef ze heel gereserveerd. Uren, 
soms pas dagen later kWam ze dan met kleine stukjes verhaal, waar we aan
vankelijk geen touw aan vast konden knopen. Ze had het over dieren, naakt 
in een zwembad je gezwommen, patat gehad, Ja, het was allemaal leuk ge
weest. Toèn nam onze angst pas echt toe. Ze had het lèuk gehad. Dus dat 
zou betekenen. dat ze zo weer mee zOU gaan. 
Elke keer weer gaf ze hele korte antwoorden en liet ze weten dat het eigen
lijk een geheimpje was, dat ze beloofd had het niet door te vertellen. Maar 
op een bepaald moment kwam het er toch uit. dat ze dat zwemmen eigenlijk 
helemaal niet zo leuk had gevonden. Dat zwembad, dat kwam elke keer 
weer terug. 'l.Jj had periodes, dan zat ze te tekenen en dan trok ze opeens 
heel driftig een paar lijnen. Dat moest het zwemmen voorstellen. Ze werd er 
agressief van. ( ... ) Ja kijk, achteraf kun je alles verklaren." 14 

Het verbaal van het kind begmt met onSChuldige activIteIten. Langzamernand 
gaat bet, volgens de OUders, over in seksueel misbruik. Het begin van het ver
haal van het kind heeft te maJ<en met de eIgen ervanngswereld, een vel)aar
dagsfeestje van een buurkind misschien. Een kinderfeestje en andere feestelij
ke evenementen pasten echter op dat moment niet in het denkpatroon van de 
ouders aat voornamelijk aoor 'kinderlokkers' werd beheerst. Zij wilden nog 
meer weten. Omdat zij er zeker van waren dat er nog iets anders achter de ver
halen van het kind schuilgmg, oefenden zij regelInaUg drul< op het meiSje UIt 
om nog andere informatie lOS te Jcrijgen. Zij waren ook ontsteld dat hun docb
ter het leuk had gevonden en misschien wel weer mee zou gaan. Al met ai 
stonden de ouders onder zware druk, hetgeen zij ongetwijfeld op hun kind heb
ben overgedragen. 
Wanneer de kinderen werkelijk waren meegenomen en misbruikt, zouden de 
traumatiSChe ervarmgen de belangrijkste momenten zijn geweest die zij zich 
zouden hebben herinnerd. De kinderen zouden hebben verteld dat zij geslagen 
waren en bijna verdronken; zij zouden over injecties en sadomasochisme heb
ben gesproken voordat zij betrekkelijk onbelangrijke details zouden hebben 
genoemd als snoep, patat, speelgoed en het zwembaa. De geleidelijke escalatIe 
van de verhalen is symptomatiscb voor de uitlokkende wijze van ondervragen. 
Mevrouw de Vos: 

"Later kwam eruit Clat ze met haar hoofd zo lang onder water was gehouden 
tot ze bijna was gestikt. Dat was gebeurd als waarschuwing. De kinderlok
kers hadden gedreigd: 'Als je iets tegen Je mama of papa zegt, dan boren we 
hier een gaatje en we rukken je hartje eruit.' Ze prikten met een vinger hard 
m haar borstje. Nu pas realiseer ik. me de blauwe plekken waannee ze toen 
thUIskwam. Op hel moment zelf denk je: Ach, die IS gevallen bij het spelen. 
Maar als je later de details hoort, ook van andere moeders, dan ga Je over je 
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nek. Wat ze die kinderen allemaal hebben laten doeni Sado-spelletjes met 
het UltClIUkken van peUken, stokken en Wle weet wat nog meer." 14 

De suggestie dat dergelijke dreIgementen kleme kinderen zo ver kunnen bren
gen dat zij akelige, traumatIsche aspecten van hun ervarmg voor ZIch houden, 
scbrijft hun een cognitieve beheersing van het gedrag toe die zij nog niet beza
ten. Het IS JUIst typerend voor een kind dat het die ervaringsaspecten die de 
meeste ind.ruk: hebben gemaakt, !ermt gooit' zonder dat het daar van te voren 
over nadenkt. 
Dezelfde geleidelijke escaiatie vond plaats in de verhalen die de kinderen op 
schaal vertelden. De leidster: 

"Aan het begm van het verhaal leek het erop aisof ze naar een ieUk feestje 
waren geweest. 'ZJ:, hadden ijs en snoep genegen en er was een overvloed 
aan speelgoed. Maar later kwamen de nare verhalen. En dan vertelden ze 
over mishandelingen en seKsuele daden die er verricht werden." 14 

In vrijwel alle gevallen van veronaersteld seksueel misbruik is hetzelfde pa
troon terug te vmden. Naarmate de verhalen van de kinderen meer bizar wor
den, nemen angst, woede en verontwaardiging toe. Ouders gaan allerleI ge
dragskenmerken als signalen van miSbruik mterpreteren en bevestigen 
daannee steeds weer hun diepste angstgevoelens. Zedenangst plaveit de weg 
naar een volledige ontplooiing van massahysterie. Een van de symptomen van 
een verstoorde gemoedstoestand is het In toenemende mate vertellen van over
dIeven verhalen en hyperbolisch taalgebruik. Ouders bleken ziCh opeens voor
vallen te 'herinneren' die ten tijde van de vermeende ontucht zouden hebben 
plaatsgevonden. Het is bovendien opvallend dat naarmate de tijd verstreek, de 
verhalen erger werden. 
De beloning voor een verzonnen verhaal kan op verschillende manieren plaats 
vmden. De kleuterleidsters bijvoorbeeld gaven mdividuele aandacht aan die 
kinderen die aangegeven zouden hebben dat zij met de kinderlokkers waren 
meegegaan: 

.. Die namen we apart en in de dagen erna probeerden we ze spelenderwijs 
aan het praten te krijgen." 11 

Andere kinderen hebben dat ongetwijfeld bemerkt en de non-verbale bood
schap opgepakt. Zij wilden er ook bij horen. Weken later trachtte de kleuter
leidster nog steeds systematisch verhalen uit de kinderen te krijgen: 
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"Dag en nacht ben ik beZIg geweest om alles op een rijtje te zetten. Ik maak
te een lijstje van kinderen die er bij betrokken zouden kunnen zijn, als ik 
weer eens met een aantal van hen had gesproken. Dat lijstje groeit en groeit. 

In het begin waren het er vier. Nu zijn het er al meer dan dertig. En WIe weet 
komen er nog een paar bij." 14 

Het vreemde gedrag van zowel ouders als kleuterleidsters moet de kinderen in 
verwarring hebben gebraCht en tot aanzIenlijke spanrung hebben geleid. De 
leidster gebruikte haar interpretatie van het gedrag van de kinderen om haar 
geloof in het seksueel-mlsbruikverhaal te bevesngen. 

"Ze vertellen mets en verraden elkaar met. omdat ze zich bedreIgd voelen. 
TOCh willen ze af en toe lets kwijt. Als ik alleen met ze ben, zeggen ze wel 
eens: 0 jajuf, dat IS er ook nog gebeurd." 11 

Zij had met m de gaten dat het gestoorde gedrag van de kinderen het gevolg 
was van haar eIgen vraaggesprekken met hen. 

"Nu de lànderen hun verhaal verteld hebben zie je verschillende reacties. 
Sommigen waren erg opgelucht. Die begonnen te huilen. Die waren blij dat 
ze het kwijt waren. Maar anderen zijn nog steeds bang. Die zeiden: juf, nu 
ga je me niets meer vragen. hè?" 14 

In feite duidden het huilen en de angst van de kinderen erop dat zij flink over
stuur waren en wanhopig prObeerden haar te laten merken dat zij niet steeds 
opnieuw over de kinderlokkers moest beginnen. 

Ondervraging door de politie 

Gedurende de eerste dagen van de ontstane CriSlS werkte de politie nauw sa
men met dokter Jonker. De kinderen vertelden hun verhaien en noemden daar
in de namen van weer andere kinderen, die daarna door dokter Jonker of door 
de politie werden ondervraagd. Mevrouw de Haan, moeder van Michiel (6): 

,,De politie heeft hem één keer ondervraagd. Maar dat was van 's morgens 
half elf tot 's middags kwart over een. Michiel heeft vreselijk gehuild, want 
ze stelden steedS maar weer dezelfde vragen. Ze hebben Iedere keer ge
vraagd of hij wel eens bij Marcei en Denms had gespeeld. Hij was daar vrij 
vaak. ( ... ) De politie had toen ook nog tegen hem gezegd: 'Maar wat gebeur
de er toen die eerste keer?' Toen zei ltij: 'Ik weet niet wat er is gebeurd.' 
'Wat heb je toen gezien tussen die heg?' 'Ja, ik heb niks geZIen tussen die 
heg.' Dus dat soort vragen; dat kwam Iedere keer weer terug. Dus ze gmgen 
door van half elf tot kwart over een. Zonder pauze. 
Ze begonnen nog een keer ergens anders over te praten. Over politie-agent 
zijn en of hij dat wel leUk vond. Of hij later OOK politie-agent wou worden. 
En als hij de politie wou helpen dan zou hij alles vertellen aan de politie. Ie
dere keer kwam het dus op dezelfde vraag terug: wat IS er toen gebeurd, die 
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eerste keer dat hij daar achter het hUlS had gespeeld. Het zweet brak mij aan 
alle kanten uit hOOI. Ik dacht: Oh, dit houd ik niet lang meer vol." 180 

Alhoewel op een bepaald moment aChttien mensen aan de zaak: werkten, moes
ten politiemensen zonder enige speciale training worden ingeschakeld. De 
hierbOven geschetste ondeskundige manier van ondervragen vond met in alle 
gevallen plaats. Wim Joosten, Jeugd- en Zedenzaken van de rijkspolitie, legt 
uit: 

"Niet bij alle zeventig kinderen die verhoord zijn, zijn mensen van Jeugdza
ken aanwezig geweest. Nou wil ik met met de vinger wijzen naar andere 
collega's. Maar men gaat er niet overal gelijk mee om. Dat heeft ook te ma
ken met de specIalistische kennis die Je op een afdeling hebt. Wij werken 
met drie man die de onderzoeken doen. Dat was met voldoende voor zo'n 
groot onderzoek." 180 

Buren 

Een van de kleuterleidsters ondervroeg ook haar eigen kinderen en de buurkin
deren. De buurvrouw: 

.. Ik. heb aan mijn buurvrouw gevraagd hoe zij er bij kwam dat haar kinderen 
meegeweest waren. En zij zijn zes weken met de kinderen aan de gang ge
weest om het eruit te krijgen, volgens hen dan. De eerste paar weken toen 
hadden ze gewoon Iedere keer aan hen gevraagd of ze mee geweest waren 
of met. Toen hadden de kinderen gezegd van nee. Toen neeft ze tegen de 
kinderen gezegd: 'Als Jullie mij de waarheid vertellen dan gaan we naar 
Winschoten en dan krijgen Jullie een kadootJe.' Toen zelfs hebben de kinde
ren nog gezegd van nee. En toen zijn ze dus kwaad geworden en hebben ze 
hen een paar keer door elkaar gerammeld en met straf bedreigd en gezegd: 
!nou moet Je het zeggen.' En toen hebben de kinderen gezegd: 'Ja, we zijn 
meegeweest' . 
Er wordt constant over gepraat. Ik bedoel: als mijn zoontje naar de buren 
ging om alleen maar te praten. of gewoon met die kinderen te spelen dan 
kwam hij huilend in hUlS en dan ZIe hij tegen mij: 'Trijntje doet niks anders 
dan steeds maar vragen of ik meegeweest ben.' Dat IS een paar keer ge
beurd. Dus dat is een kind onder druk zetten. Een gewoon buurJongetjeî 
En hij zit helemaal met op die school van Trijntje; hij zit op een andere 
schooI!" 180 

Gedragsvorming 

Door een kind aandacht te geven wanneer het bijvoorbeeld tegen de muur 
plast, bang voor water is of sChuttmgtaal gebruikt, wordt het pathologIsche ge-
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drag beloond. De familie Jansen nodigde zelfs een televisieploeg Ult om de uri
neplekken op de muur te filmen. Verstandige ouders maken een emd aan dit 
soort gedrag door Of de symptomen te negeren Of hen licht te bestraffen. Ou
ders echter die door massahysterIe UIt hun evenwicht zijn gebraCht vergeten de 
grondregels van verstandig ouderschap. Het geVOlg IS soms een ChaotiSCh ge
zinsleven, waarin bizar gedrag op allerlei im- en expliciete mameren wordt be

loond. Mettertijd wordt het gedrag van het kind nnnstens zo overtrokken als de 
verhalen die het vertelt. Deze versterking van het afwijkende gedrag is een van 
de kenmerken van massahysterie. 
Uit het volgende citaat van de kleuterleidster wordt ctuidelijk hoe het gedrag 
van de kinderen systematisch door haar houding werd bepaald: 

,,Eigenlijk let ik op elke potloodstreep die een kind op pap.er zet. Vroeger 
werden de tekening van cte kinderen niet gecontroleerd. nu wel. Vroeger zei 
je: 'Oh, wat leuk', maar nu sta je er veel meer bij stil. De kinderen tekenen 
nu huizen en boerderijen met felgele kleuren. Kleuren van lampen vooral. 
Die zie je overal op de tekenmgen. En regenbogen, wat ze ook mogen voor
stellen. Kinderen die nare ervaringen hebben meegemaakt tijdens die seks
spelletjes, tekenen niet meer. Die gaan met lego spelen. In de jongste groep 
wordt er veel meer getekend dan m de oudste groep. In die groep hebben ze 
het allemaal veel bewuster meegemaakt. Die kinderen tekenen veel minder, 
praten minder, zijn geslotener." 70 

Op twee manieren heeft de kleuterleidster het gedrag van de kinderen beïn
vloed. Enerzijds door, zoals zij vertelde, te letten op wat bepaalde kinderen te
kenden, hetgeen bij hen een bepaalde spanrung heeft kUnnen oproepen. Som
mige kinderen stopten dan ook met tekenen. Anderzijds door tekeningen te 
verzamelen waarin veel geel was gebruikt. Zij wilde daannee het bewijs leve
ren dat de kinderen schijnwerpers hadden geZIen die gebruikt zouden zijn voor 
het maken van pornofoto;s. Deze tekeningen wercten aan de ouders gegeven. 
Dit op ziCh was weer een onderdeel van het beloningssysteem, waardoor een 
aantal kinderen misschien wel werct gestimuleerd meer met geel te gaan teke
nen. 

Spanning 

Veel van de zogenaamcte signalen van seksueel miSbruik zijn identiek aan die 
van spanning en m een aantal gezinnen was daar alle reden voor. De vermeen
de kinderlokkers wierpen hun schaduw over de dorpsgemeenschap, ouders wa
ren Zichtbaar ongerust, de opgewonden morele verontwaardiging van onder
wijzenct personeel, huisartsen en anctere autoriteiten was duidelijk merkbaar. 
De kincteren reageerden spontaan op deze factoren met verandenngen in hun 
gedragspatroon. Wakefield en Underwager (1988) voeren aan dat veel Slgnalen 
die wijzen op seksueel misbruik eveneens wijzen op herhaalde ondervragmg 
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door verschillende mensen over een langere penOde. De ondervraging zelf kan 
de nodige spanning veroorzaken. Dokter Fels, een van d.e huisartsen in Oude 
Pekela: 

"Sommige kinderen raakten zo overstuur van d.e verhoren d.oor de recher
che, dat ik de oud.ers heb gead.viseerd ennee te stoppen. Bij de kinderen 
waar de gedragsstoornissen te erg werden. heb ik ze doorverwezen naar het 
RIAGG. Ik zet vraagtekens bij hetgeen hier gebeurd zou zijn, maar de ge
dragsstoornissen bij de kinderen liegen er met om. En die moeten worden 
behandeld." 43 

Een half jaar later gingen de ondervragmgen nog steeds door. Naar aanleiding 
van de confrontatIe van de kinderen met foto;s klaagde een moeder: 

"Eén kind is daar zo overstuur van geraakt, dat het meteen terug kon naar 
het RIAGG." 71 

Er ontstaat opnieuw een onfalsifieerbare theorie wanneer dit soort signalen, 
waargenomen bij de kinderen nàdat de ondervragingen zijn begonnen, als be
wijs voor misbruik wordt geïnterpreteerd.. DOkter Jonker: 

"Veel kinderen zijn agressIef geworden, zowel op school als thuis. Maar ook 
destructief. Enkelen trekken thuis het behang van de muren, anderen blijken 
te zijn gaan bedplassen. In een kleuterklas worden nu per week VIer schone 
onderbroeken UItgedeeld, voorheen waren dat er twee per Jaar." 72 

Natuurlijk zouden de signalen op seksueel miSbruik kunnen wijzen, maar 
evenzeer op de manier van ondervragen. Zij kunnen te maken hebben met een 
ChaotIsch huishouden of met ouders die hun kinderen met in de hand hebben. 
Wat het 'UItdelen van schone onderbroeken' betreft, de dreiging die uitgaat van 
een stil observerende JUf achter een tekenend kind kao hierbij even goed een 
rol hebben gespeeld. 
De labiliteit van de kinderen in het gezin Jansen bijvoorbeeld werd mede ver
oorzaakt door een aantal andere factoren. Mevrouw Jansen gaf toe dat, ook ai 
voordat de ontuchtaffaire begon, zij haar kinderen niet 1fl de hand had. De con
text van het vOlgende commentaar geeft aan dat zij doelde op de period.e rond 
de JaarwISseling vóór de affaire: 
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"Vanaf december, januan waren ze agressIef, huilden veel, Vleien bij de tele
visie en onder het eten In Slaap en plasten in hun bed. Gerard, de kleinste, 
gilde moord en brand als ik hem waste. Au, doet zeer, er komt bloed uit, nep 
hij. Op een gegeven moment gmg ik daarvoor naar het consultatIebureau 
voor kinderen. 
Danny was wel eens thuis gekomen met rode striemen op zijn rug en kapot 

I 
ondergoed. dat hij pas nieuw aan had.. Hij zeI dat hij op schOOl ruzie had. ge
had en dat kinderen hem aan zijn kleren hadden getrokken. ( ... ) Ik heb op 
een gegeven moment wel tegen mijn ouders gezegel, elat ik die twee met 
meer de baas kon en dat ze zo raar deden." 12 

Veel SIgnalen hebben betrekking op nonnale gedragspatronen. De fase van be
wustwording in het proces van zedenangst echter leidt tot herinterpretatie van 
gedragIngen die daarvoor geen aanleiding tot ongerustheid gaven. Mevrouw de 
Vos: 

.,Voordat we Carla begonnen uit te horen was er nog lets anders m haar ge
drag veranderd, wat we met konden plaatsen. Wat dat was? .•. pff ... je zag 
heel duidelijk een ander gedrag. Het IS toch niet nonnaal voor een kind van 
die leeftijd dat ze ... eh ... dat ze wat meer speelde met haar eigen liChaam? 
Dat doet een kind van die leeftijd niel. .. zeker niet zo heftig." 14 

Seksspelletjes, waaronder masturbatie, behoren bij de normale ontwikkeling 
vao het kind. EvenalS alle aodere biOlOgische ontwikkelingen, varieert de m
tensite!t en tijdSduur vao deze fase per kind (Constaotine en Martinson, 1981). 
Wanneer zou kunnen worden aangetoond dat een aantal kinderen in Oude Pe
kela zich destijds abnonnaal veel met seksspelletjes bezig hield, dao betekent 
dat op Zich nog niet dat er vao pathOlogisch gedrag sprake was. Bovendien kao 
het feit dat de kinderen vaker masturbeerden een nonnale reactle zijn geweest 
op de voortdurende, herhaalde ondervragingen. Er bestaat nergens een basis
norm of standaardonderzoek waaraan afgemeten kan worden wat voor een be
paalde groep kinderen een normaal masturbatiepatroon is. Er mogen daarom 
ook geen conclUsies worden getrokken UIt een bepaald gedrag op dit gebied. 
Bij een natuurlijke ontwikkeling van een kind veranderen ook andere gedrags
aspecten, zoais de reactie op het tonen van affectie en het ontstaan van een ze
kere preutSheid. Een van de ouders, alleen venneld ais een ·opstandige ouder' , 
vertelde: 

"Bij de oudste (9) hebben we wel eens vreemd gedrag gemerkt, maar dat 
was toen onze jongste in het ziekenhuis lag. Dus weten we het daar aan; 
zoiets ontregelt tenSlotte een gezin. De oudste wilde ziCh plotseling alleen 
op zijn slaapkamer aan- en uitkleden. We dachten dat dat bij het opgroeien 
hoorde. Hij had het OOk over spOken die door de gordijnen kwamen en soms 
had hij onverwachte huilbuien. We ~gen wat er was en stelden hem ge
rust. Dat er zoiets achter zat konden we met vennoeden." 43 

Iatrogene stoornissen 

Wanneer een heel jong \Gnd weken-, maaodenlaog wordt ondervraagd, gaat het 
vaak: mderdaad in het seksueel misbruikt zijn geloven. Mevrouw de Vos: 
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.. C8rla is doodsbang voor vreemden geworden. Ik hou niet alleen haar in de 
gaten, maar zij hangt ook voortdurend aan mijn rokken. Ze laat me geen 
ogenblik meer alleen. Zelfs als ik naar de wc moet, gaat ze met me mee. Op 
straat wil ze op m'n arm zodra er een onbekende op ons toeloopt." 69 

Nadat Carla was aangepraat dat iemand haar had gedreigd te verclrinken werd 
ze bang om te zwemmen. Door het aanhOudende paranoïde gedrag van de ou
ders gmg het kind inderdaad geloven dat er gevaar <lreigde en zij ging nog 
meer gedragsstoornJssen vertonen: 

"We haien en brengen haar van en naar school. Ze IS nog steeds doods
bang." 14 

Een .eder die m de affaire geloofde, versterkte Vla zijn of haar ge<lrag de geza
menlijke overtuigmg. Door de gemeenschappelijke consensus bleef bij zowel 
ouders als kinderen het geloof in het absurde overeind. Een half jaar later: 

"Als ik met haar boodSChappen ga doen, moet er voortdurend oogcontact 
zijn. Ik zet haar wel eens op zo'n speelgoedbeest-automaat. En dan zie je dat 
zij me met haar ogen volgt. Ze kijkt ook eerst of ik wel met de mensen 
praat, dan begmt ze zelf ook wel. Maar als ze de telefoon opneemt, en ie
mand vraagt naar mamma, dan wordt ze paruSCh. Bang dat die iemand mij 
kwaad wil doen." 50 

Uiteindelijk ging een aantal kinderen m Oude Pekela inderdaad geloven dat zij 
seksueel misbruikt waren. Op dat moment ging hun belevingswereld sterke 
overeenkomsten vertonen met die van een werkelijk slachtoffer van seksueel 
misbruik. Hun ge<lragsstoomissen waren een gevolg van het mgrijpen van de 
volwassenen (iatrogeen). De erugen die het idee van seksueel misbruik bij de 
kinderen hebben opgewekt zijn bepaalde ouders, kleuterleidsters, huisartsen, 
politiemensen en maatschappelijk werkers geweest. 
Het is echter Diet eerlijk om eeu eenzijdig beeld te schetsen en eeu dorp voor te 
stellen waarin alleen maar moreel verontwaardigde mensen wonen die niets 
anders deden dan voortdurend de kinderen het vuur na aan de schenen leggen. 
Veel volwassenen in Oude Pekela waren evenzeer het slachtoffer van de mas
sahysterie. Verslaggeefster Margalith Kleijwegt bezocht, te zamen met dokter 
Jonker, een gezin in Oude Pekela: 
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.,Het jongetje heeft buikpijn en huilt als de dokter hem wil onderzoeken. De 
ouders zitten er verslagen bij. Ze vertellen dat hun kind er weer zo'n last van 
heeft. De dokter probeert met het jongetje te praten. Het kind is bang, maar 
wil niet zeggen waarvoor. Zijn verdriet is groot. Dikke tranen, lange uitha
len. 'Ik wil nooit meer mee met de kinderlokker.' ZoalS veel van de betrok
ken kinderen Slaapt hij 's nachts slecht. Er is nog te veel dat hem dwarszit. 

zegt zijn moeder. Hij heeft "nog lang met alles verteld. Bij die gedachte barst 
ook zij in tranen UIt. 'Het beheerst ens leven, we komen er niet van los. Dat 
kind heeft angsten en nachtmemes. Ik zou zo graag willen weten wat er pre
cies met hem is gebeurd.' Ontroostbaar." 43 

Het iS ruet duidelijk m hoeverre de bemoeienis van het RIAGG aan het psy
chOlOgiSCh misbruik van de kinderen heeft bijge<lragen. Alleen al het feit dat 
de kinderen naar Gronmgen wemen gebracht voor begeleidingsgesprekken 
heeft ongetwijfeld het geloof in het vermeende gebeuren versterkt, zowel bij 
de ouders als bij de kinderen zelf. Een van de huisartsen, dokter W.L. FelS, ook 
een van de inwoners van het dOrp, bleef gedurende de golf van massahysterie 
met zijn beide benen op de grond: 

"Handelend als arts moet je de zaken met verergeren. Ik ben van mening dat 
je je moet afvragen wanneer je genezend of sChactelijk handelt. 
De beelden van het NOS-Journaal, de actualiteItsrubrieken en de talloze 
krante-artikelen activeren de angsten bij de kinderen. Dat is een hoge prijs 
die je voor publicIteit moet betalen. Ik merk dat de kinderen al erg overstuur 
waren van de gesprekken met politie, ouders en juffen. Kinderen moeten 
zelf aangeven wanneer ze willen praten. Ze mochten niet meer buiten spelen 
en werden naar SChOOl gebracht. Het was allemaal heel bedreIgend en dat 
werkt op de fantaSIe. De schade van de verwerking is groter dan het mCI
dent." 17 

DOkter Zevenhuizen, eveneens hUIsarts in Oude Pekela, was scherper m zijn 
kritiek. Hij beschuldigde dokter JOnker ervan de paniek door zijn overhaast re
ageren In gang te hebben gezet en de massahystene met zijn drijverige be
moeIenis te hebben gevoed: 

"Je mág er niet anders over denken. Het moet zijn zoals de JOnkers zeggen 
dat het IS. Dat steekt. Op een gegeven moment was het beter te zeggen dat je 
kind was meegeweest. Als je niet Instemde, leidde dat tot een onaangename 
confrontatie met Fred en Iet je Jonker. Wie met voor ons IS, IS tegen ons, ze 
werd er door hen geredeneerd." 35 

Semmige hulpverleners beseften niet dat de psychiatnsche interventies nog 
meer .atrogene gevolgen konden hebben. Prof. M.J. Eijer van de Rijksuniversi
teit van Groningen stelde zelfs voor: 

"Je zou moeten proberen projectmatig de geestelijke ontwikkeling van deze 
kinderen te volgen, bijvoorbeeld met halfjaarlijkse tussenpozen. Zoais de 
schoolarts dat somatisch doet. Dan kun Je zien welk kind het op welke ma
mer verwerkt, welke kinderen wel en welke minder kwetSbaar zijn en welke 
aanpak: voor welk kind het best is." 73 
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Zelfs wanneer er geen ·signaien' aanwezig waren, achtte_prof. Doek, die oven
gens noch psycholoog, noch psychiater IS, behandeling noodzakelijk; 

"Ik vind het ook belangrijk dat de kinderen alle mogelijke begeleiding krij
gen, omdat ze na een periode van 'normaal gedrag' meens nachtmerries 
kunnen krijgen of agressief gedrag gaan vertonen. ( ... ) En bij langdurig sek
sueel contact met derden kunnen kinderen op latere leeftijd last krijgen van 
agressiviteIt." 41 

Deze opmerkingen van prof. Doek .k:unnen niet onweersproken blijven. In de 
eerste plaats bestaat er geen betrouwbaar empirisch onderzoek waaruIt blijkt 
dat langaung seksueel contact bepaalde voorspelbare gevolgen heeft. Daar 
waar getracht is na te gaan welke de eventuele gevolgen zouden kunnen zijn, 
blijkt steeas weer dat ae reactIes per kind verschillen en niet te voorspellen 
zijn. Belangrijke factoren die een misbruikrelatie onderscheiden van een met
mIS bruikrelatle hebben voor een groot deel te maken met de aard van de totale 
relatle en niet met ae seksuele interactie op Zich (Bemard, et.al., 1972). Zelfs 
al zouden de voorspellingen van prof. Doek in bepaalde gevallen opgaan, dan 
nog zijn het sterk gesimplificeerde bewenngen. Ten tweede zou ieder ziCh ver
antwoordelijk voelend mens ziCh hebben gerealiseerd dat dit soort voorspellin
gen een rol gaan spelen in de klassieke selfjullfilling prophecy. Anders dan bij 
natuurrampen, waarbij de afwezigheid van een voorspelling desastreus kan 
zijn, vormt bij maatschappelijke verschijnselen als zedenangst Juist de aanwe
zigheid van die voorspellingen het gevaar. In de derde plaats vormen de uitla
tingen van prof. Doek een onfalsifieerbare thoone, die ervan uit gaat dat bij 
kinderen die psychisch met beSChadigd lijken te zijn, die beschadigmg op late
re leeftijd tot uiting zal komen. 

Overeenkomsten tussen verhalen 

Heel wat mensen konden maar moeilijk geloven dat er in Oude Pekela nele
maal niets was voorgevallen. Alhoewel hier en daar de lllvloed van de massa
hysterie werd erkend, bleven de twijfels hangen. Melle Wachtmeester, pers
voorlichter van de gemeente OUde Pekela: 

"Het kan niet allemaal gefantaseerd zijn. Er zijn te veel overeenkomsten in 
de afzonderlijke verhaien van de kinderen." 11 

Wanneer men eemnaal weet welk mechamsme ertoe leidde dat de kinderen 
hun misbruikverhalen gingen vertellen, is het niet zo moeilijk om te verklaren 
waardoor de verhalen van de verschillende kinderen zo gelijkluidend waren. 
Veel punten van overeenkomst kunnen worden toegeschreven aan de gehan
teerde vraagstellingen. OUders wilden erachter zien te komen waarom hun kind 
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thuis mets had verteld, hetgeen tot speculaues over dreIgementen leidde. Zij 
creëerden darumee het antwoord op hun vraag en vonden bevestIgmg voor hun 
ongemstheid. 
Een deel van de consensus in de verhalen kan verklaard worden door het feit 
dat de kinderen dezelfde ontwikkelingsfase aoormaakten en bepaalde geza
menlijke ervaringen hadden. Bij kinderevenementen verschijnt bijvoorbeeld 
nogal eens een clown. Een feestje, een bezoek: aan de dierentuin, een verhaaltje 
voor het naar bed gaan, en teleVIsieprogramma, alle kleuren zij de fantaSiewe
reld van het kind. Elementen daarvan kWamen regelmatig m de verhalen naar 
voren. OndankS de oppervlakkige punten van overeenkomst, vertoonden de 
verhalen echter ook een verwarrende mengeling van elementen en verschillen 
in details. Het is onjuist te beweren dat er in de verhaien een onverklaarbare 
consensus aanwezig was. Frits Abrahams: 

"De beruChte clownspakken waarin de ctaders zich zouden hebben gehuld, 
werden door lang niet alle kinderen genoemd. Hetzelfde geldt voor de film
opnamen en foto's die gemaakt zouden zijn. Verder vertelden de kinderen de 
meest bizarre fantasieën over tuinen met nijlpaarden, zwembaden, caravans 
en blote mdianen en COWbOyS. Opvallend was dat in de verhalen over seksu
ele spelletjes nergens sprake was van penetratie: doorgaans speelden ze ziCh 
af in de poep- en pIssfeer." 63 

Na de publikatie van dit commentaar beweerde dokter Jonker-Bakker: 

"De kinderen zijn gestompt, geslagen, onder water gehouden, anaal ver
kracht. Misschien als we met twaalf maagdenvliezen naar het Openbaar Mi
nisterie waren gegaan, dat ze ons dan hadden geloofd." 43 

Het punt is dat ze dat niet konden. 

Ook de commumcatie die tussen de bewoners van Oude Pekela plaatsvond, IS 
er waarschijnlijk de oorzaak van geweest dat een aantal gelijkluidende elemen
ten in de verschillende verhaien terug te vmden was. De kinderen praatten on
derling, en ook de ouders en kleuterleidsters ontmoetten elkaar. De punten van 
overeenkomst m de verhalen waren echter slechts oppervlakkig. In grote lijnen 
werd over dezelfde dingen gesproken; alleen d~ details weken af. Jan Maring, 
rijkspolitie: 

"Er kwamen steeds meer meldingen, maar het beeld werd er niet duidelijker 
op. Ieder kind heeft zijn eigen belevingswereld en ziet het weer anders. Als 
je zestien verschillende signalementen krijgt, wordt het moeilijk om een 
compositiefoto te maken." 63 
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Beelddenken 

Wanneer bepaalde gedachten verbaal op een kind worden overgebracht, zet het 
die gedachten om m concrete beelden. Een kina jonger dan twaalf jaar IS niet 
in staat abstracte formuleringen gedurende lange tijd te onthouden. Hennneren 
betekent visualiseren en het invullen van details die niet genoemd zijn. Een 
kind beneden de zes, zeven Jaar kan nauwelijks nog met abstracte begnppen 
omgaan. Het vertaalt die meteen in visuele beelden. Ieder kind beZIt een unie
ke beeldenschat. Dat betekent dat ae details per kind verscbillen. Verscbillende 
kinderen kunnen het bijvoorbeeld over ~een grote kamer' hebben, terwijl bij ie
der kind de kamer anders lSo 
Het tegenovergestelde van wat er nu is gebeurd, had kunnen plaatsvinden wan
neer de kinderen werkelijk dat hadden gezien of ervaren wat door d.e ondervra
gIngen in hun verhalen naar boven is gekomen. Een kind is geneigd te vertrou
wen op vlsueie beelden. Details die een volwassene zou vergeten, blijven 
daardoor in de herinnering. De waarnemmg en de herinnering van een volwas
sene worden gevormd door een proces waarbij informatie die als belangrijk 
wordt gedefinieera, wordt geselecteerd en geaOstraheerd. Een kind is veel mm
der bedreven m het selecteren van infonnatle. Men Ziet soms dat kleme kinde
ren het verbazingwekkende vermogen beZ1tten om vroegere beelden heel hel
der en levendig vast te houden. Dat houdt in dat zij zich soms een flink aantal 
onOetekenende details mt een vlSueel beeld knnnen herinneren die hun op het 
moment van ae waarneming wellicht met eens zijn opgevallen. Daaraoor kun
nen kinderen soms het gehele vIsuele beeld in ZiCh opnemen en dat fotogra
fiSCh m hun herinnenng opSlaan zonder enige voorafgaande kritiSChe analyse. 
In zekere mate vertrouwt leder kind op deze VOtnl van hennneren. Die vaardig
heid wordt mmder naannate het kind ouder wordt. Oudere kinderen en volwas
s~nen gaan analyserender te werk en vertrouwen mmder op de exacte herinne
rmg. 
Wanneer Slechts details worden heriIlllerd, en niet de betekems van de afzon
aerlijke elementen en het totaalbeeld woraen begrepen, hebben we te maken 
met een kinderlijke manier van hennneren. Komen echter algemene prinCIpes, 
belangrijke elementen en betekenisvolle gebeurtenissen in herinnering, en zijn 
daarentegen de details verdwenen, dan spreken we over een volwassen henn
nermgspatroon of reconstructie. In OUde Pekela onstond een combinatie: de 
verhalen van de volwassenen werden gelardeerd met de verscbillende details 
uit de verhalen van de kinderen. Dit suggereert heel duidelijk dat de verhalen 
door Cle ideeën die in Cle vraagstelling van de volwassenen beSloten lagen en op 
de kinderen werden overgebracht, zijn uitgelokt. De kinderen k1euraen de VISU

ele beelden verder In met ae aetails. Deze details verscbilden per kind. 
Een aantai mensen liet zicn met door de massahysterie meeslepen. Frits Abra
hams: 

122 

"Mevrouw Pieters en haar collega ( ... ) stonden voortdurend in contact met 
leidsters van ( ... ) Cle tweede school waar veel gevallen gemeld werd.en. Pre
cies tussen de [laatste school] "en [een derde] school (ook een school met 
meldingen) staat de Christelijk Nationaie School met vijfendertIg kleuters. 
En hier doet zich iets wonderbaarlijks voor: van deze school is geen enkele 
kleuter bij het SChandaal betrokken. 
De leidster van die school vertelt me dat ze na de voorlichtingsavond in 
klasverband de zaak bespraken heeft. Er meldde ZIch maar één kind met na
re ervaringen. maar dat bleken later fantasieën. Deze leidster bespeurde geen 
afwijkend gedrag, reden waarom ze de kinderen niet verder onder handen 
nam. Opmerkelijk is ook dat veel kinderen van de Christelijk N ationaie 
School in dezelfde straten spelen waaruIt de kinderen van de andere drie 
scholen tijdelijk ontvoerd zoud.en zijn." 63 

Een eenvoudige statistiSChe berekening laat zien hoe onwaarschijnlijk de ge
noemde aantallen zijn. Op 20 juni hadden 37 van de 61 kinderen m de klassen 
van één school hun verhaal bij de politie gedaan. Van het kiasJe van 35 kinde
ren van de christelijke SChooi had niemand ziCh bij de politie gemeld. KansOe
rekening, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de kinderlokkers de kinderen wil
lekeung van straat meenamen, levert het volgende Oeeld op: 8,89 x 10.13, met 
andere woorden een kans van één op 1.120.000.000.000 dat de genoemde aan
tallen kioppen. 

Tekeningen 

Behalve uit de verhalen van de kinderen is de aanname van het misbruik ook 
afgeleid uit de tekeningen die men de kinderen liet maken. 
Er is empIrISCh onderzoek gedaan met betrekking tot de geldigheid en Oe
trouwbaarneid van diagnostische procedures die gebaseerd zijn op het interpre
teren van kindert~keningen. Een aantai creatieve theorieën gaat ervan UIt dat 
een seksueel misbruikt kind meerdere of juist geen geSlachtsdelen aan een pop
petJe tekent. Andere theorieën poneren de stelling dat het tekenen van grote 
poppen of rook uit een schoorsteen op ontucht wijst. Nog geen enkel betrouw
baar wetenschappelijk onderzoek heeft kunnen aantonen dat signalen van mis
bruik uit kindertekemngen kunnen worden herleid, zelfs met door deskundigen 
op dit gebied. 
De kleuterleidster verklaarde: 

"Elke streek die ze op papIer zetten. bestuderen we grondig. Op die manier 
zijn we er ook achter gekomen dat het om een profeSSIOnele studio gaat." 36 

Mevrouw de Vos: 

"Ik heb Carla karton gegeven om op te tekenen, want wat heb je hier anders 
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in deze streek, en samen brengen we de tekeningen iedere keer als kadootje 
naar het politiebureau." 69 

Ten onrechte waren de leidster, mevrouw de Vos, politiemensen en anderen 
van memng dat zij meer gegevens Uit de tekeningen konden balen dan alleen 
het simpele feit dat de tekemngen door kinderen waren gemaakt. 

Dr. Mik 

Dr. Gerrit Mik was een van de laatsten die de kinderen ondervroeg. Tegen de 
tijd dat hij met de vraaggesprekken begon, was de hennnering van de ldnderen 
al vervonna aoor het maandenlange onderzoek. Prof. W.A. Wagenaar: 

"Een andere duidelijke uitkomst van onderzoek met jeugdige getuigen IS dat 
een suggestie die tijdens een verhoor IS gewekt met meer verdwijnt. Wan
neer je eenmaal iets over clowns hebt gevraagd, en de suggestie wordt over
genomen, wordt het beeld van een clown In het verhaal opgenomen, zodat 
het kind de volgende keer een verhaal inClusief clown spontaan produceert. 
Een verkeerd afgenomen verhoor IS dus niet meer recht te zetten. Het is 
zelfs niet mogelijk om de betrouwbaarheid af te lezen aan de mate van zelf
verzekerdheid waannee de verschillende details worden verteld." 74 

Wanneer het verhaal van een kind door de herhaalde ondervragingen eenmaal 
is vervonnd, leveren verdere ondervragingen niets zinnigs meer op. Analyse 
van geluids- of video-opnamen van het oorspronkelijke vraaggesprek kan nog 
wel eens helpen om fictie en feiten te SCheiden en het spontane verhaal te 
traceren. Dat is dan eventueel geschikt materiaal voor het onderzoek. Maar 
voorzichtlgheid blijft geboden! Kinderen kunnen soms spontaan onwaarheden 
vertellen. Verder IS het bijna altijd onmogelijk om een regIstratie van die eerste 
gesprekken te krijgen, ornaat die meestal aoor ae ouaers woraen gevoera en 
over het algemeen niet op band worden opgenomen. 
In gevallen waar op grote schaal dezelfde bewenngen in omloop zijn, zoals In 

Oude pekeia, ontstaan effecten die met de ondervragingen op ZIch niets meer 
te maken hebben. De kinderen praten met elkaar op schOOL en onder het spelen. 
Zij nemen informatie over van de televiSIe en van de gesprekken van volwas
senen om hen heen. Men moet ZiCh goed realiseren dat de effecten hiervan 
identIek kunnen zijn aan die van de ondervraging. Dr. Mik was zich dit kenne
lijkmet bewust en ging rustig aoor met zijn vraaggesprekken: 
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,,(Ik heb) speetaal voor aeze zaak een meuwe onderzoeksmethode ontwikkeld. 
Daarbij wordt groepsgewijs via spelsituaties gewerkt en .krijgen de kinderen 
ruunte om elkaar aan te vullen en te corrigeren. Hoofddoel is de remmingen bij 
het kind weg te nemen. Een bijkomend voordeel is het therapeutiSCh effect, om
dat onhandelbare kinderen na de gesprekken tot rust bleken te zijn gekomen." 75 

Wanneer Dr. Mik als eerste de vraaggesprekken met de kinderen zou hebben 
gevoerd, in het algemeen de meest ideale situaue, dan zou deze .methOde zijn 
eigen conClUSIeS op losse schroeven hebben gezet. In ae eerste plaats leidt het 
toepassen van de spelsituatle tot onduidelijkheid. Bij een volwassen persoon IS 
het onderscheid in fantasie, vervonnde of gedeeltelijke reconstructie en herin
nenng vaak on<luidelijk. Bij een kind worat dit al vager en bij een kind bene
aen de vijf jaar is het onaerscheid vrijwel geheel vervaaga. Wanneer het kina 
bij een on<lervraging met ae spelsituatie woWt geconfronteera, worat het ma
ken van het genoemae onderSCheid nog veraer bemoeilijkt. 
In de tweede piaats werkt groepsgewijze ondervraging als een vonn van kruis
bestuIvmg op ae verbeeldingskracht van het kina. Er ontstaat een vonn van on
derlinge concurrentie waardoor de verhalen nog mooier en dramatischer wor
den. Dit hoeft nIet altijd te gebeuren, maar het gevaar ervan is duidelijk 
aanweZIg en dat is reden genoeg om kinderen nooit tegelijkertijd met andere 
leeftijdgenoten te ouaervragen. Omaat het hele aorp al gonsae van Oe gemch
ten vond die kruIsbestuiving trouwens ook al plaats buiten de ondervragmgen 
om. Er was dus alle reden om te trachten deze factor zo veel mogelijk te elimi
neren. Wanneer kinderen afzonderlijk worden ondervraagd, mag de ondervra
ger nomt ae infonnatle van het ene kina georuiken om verhalen bij een ander 
kina uit te lokken. Evenmm mogen oe kinderen met de tegenstrijdigheaen 
worden geconfronteerd die de ondervrager in de diverse verhalen tegenkomt. 
Wanneer dat wel gebeurt, ontstaat weliswaar meer samenhang in de verhalen 
en daannee de illusie van een grotere betrOUWbaarheid en geldigheid, maar de 
methode levert er geen echte feiten door op. 

Methode 'CoOy' 

Een kind tussen anderhalf jaar en het begin van de puberteIt IS m staat om In 

SOCIaai OpZICht boven zijn cognitieve niveau te functioneren. De SOCIale vaar
digheden blijken dan beter te zijn dan men op basis van het cognitieve vermo
gen zou verwachten. Dit IS een van de eeuWigdurende paradoxen in de kinder
psychologte, waarnaar al heel wat onderzoek is gedaan. Volgens Kagan (1984) 
is het kind intuïtief ontvankelijk voor het gedragspatroon van de volwassene en 
Imiteert het het waargenomen gedrag. De voortdurende neiging te imIteren, 
een instinct dat bij de jongen van alle pnmaten wordt aangetroffen, is geen be
wuste keuze en wordt evenmin verstanaelijk beredeneera. In combinatie met 
het verlangen om de volwassene te pleZlerell vonnt het kind zicbzelf naar het 
gedrag van de volwassene en leeftijdgenoten binnen zijn SOCIale omgevmg. 
Iedere ondervragtngstechniek die gebruik maakt van zogenaamde denkbeeldi
ge SItuaties, spelletjes en uitingen van fantaste, maakt voor het kind impliCIet 
ae weg vrij om zijn verbeeldingSkracht volop in te schakelen. Dit IS een van Oe 
redenen waarom de poppenmethode ongeschikt is voor diagnostiSCh of gerech
telijk ouaerzoek. De poppen kunnen bij het kina suggereren dat het om een 
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spelletje of een rollenspel gaat. Het feit dat de pop geslachtsaelen heeft, geeft 
eveneens nchting aan het spel. Er bestaat geen empirisch betrouwoaar bewijs 
aat aoor het gebruik van poppen het kina wordt aangemoediga met een accura
ter verslag van seksueel misbruik voor de aag komen, Goea verifieerbare, we
tenschappelijke pogingen om oe poppenmethode te standaardiseren zijn tot 
ausverre InIslukt (Mclver, Wakefield en Unaerwager, 1989), 
Dr, Mik maakte geen gebruik van poppen maar ontwikkelde zijn eIgen aanpak, 
die bekend geworden IS als ae methode 'CoOy' en gebaseera was op de opvat
tmgen van zijn vrouw: 

"Coby kwam met de briljante vondst om de kinderen met wie ik gesprekken 
zou voeren te prikkelen om de waarheid te vertellen door hun Cle onwaarheid 
voor te houden. Zo heb ik het gedaan. Ik venelde een kind een verhaal: 
moeder was aan het werk in de tuin. 'Nee;. nep dat kind dan, 'mijn vader 
graaft in de tuin. niet mijn moeder'. Ik weer: 'Plotseling begon een poes te 
blaffen'. 'Nee', lachte het kina, . een hOnd blaft'. Zo gmg ik veraer, totdat ik 
UIteindelijk bij de auto kwam, een rode auto WIst ik. Dan zeI ik: 'En toen 
kWam er een rOde auto met WItte stippen', 'Nee. nee'. riep het kind dan. 'er 
waren geen WItte stippen, het was een rode auto'." 2 

Blijkbaar heeft dr. Mik de kinaeren maandenlang geleerd hoe zij fantastische 
verhalen moesten vertellen. 
De ontwikkeling van een nieuwe methode in de kliniSChe en sociale weten
SChap is niet eenvoudig. Aan de hand van proefonderzoek worden ideeën eerst 
getest. Uiteinaelijk worm een werkbare methode ontwikkeld, die vervolgens 
moet woraen gestanoaardiseera en geijkt voor de groep waarop zij moet wor
den toegepast. Om een meuwe ondervragingsmethode voor kinderen te ont
wikkelen zou een bepaald protOCOl op twee groepen kinaeren moeten worden 
getest: een groep kinderen die seksueel IS misbruikt en een groep kinderen 
waarvan men weet dat die niet is misbruikt maar waarvan de andere vanabelen 
identiek zijn aan die van de eerste groep. De nieuwe methoae zou aan op beide 
groepen moeten worden getest door ondervragers die met weten tot welke 
groep de kinaeren behoren. 
Wanneer een dergelijk proefonaerzoek UItwijst dat ae methooe opgaat, volgen 
standaardtesten voor het maken van aanpassmgen met betrekking tot verschil
len m leeftijd, SOCIaal-economische status, etnische achtergrond, geografische 
lOkatie en alle andere variabelen die de effectIviteit van de nieuwe methOde ne
gatief zouaen kunnen oeïnvloeaen. Dergelijke proeven en stanaaardisatleme
thoden vergen jaren tijd, duizenden uren werk en flink wat geld, maar hebben 
wel als resultaat aat een stanaaardproceaure worat ontwikkeld met een auide
lijk omlijnd protocol. Met andere woorden, er is meer voor nodig dan een ge
sprek met je man of vrouw. Dr. Mik ontwikkelde helemaal geen nieuwe me
thode. Hij maakte alleen maar fouten. 
De herhaalde en voortaurenae onaervragingen hadden als effect aat ae kinde-
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ren verhalen gingen bedenken waarvan de inhOUd steeds dramatischer werd. 
Tegelijkertijd kregen de massaal geuite beweringen ook meer vat op de oude
re kinderen. In de regel is het niet eenvoudig om oudere kinderen in verwar
ring te brengen. Alhoewel zij wellicht eerder bewust zaken verdraaien, is het 
moeilijk hen leugens te laten vertellen wannneer zij daarvoor geen reden heb
ben. 
Dr. Mik bleef pressie UItoefenen op ae ouaers en gmg aoor met hen te mobili
seren: 

"Praten, praten: het is vreselijk belangrijk. Niet drammen: laat ze,maar ko
men. En geloof wat ze vertellen. Als de ouders geblokkeerd zijn en meen 
spastische reactie alles willen dOOdzwijgen, duurt de verwerking van deze 
gebeurtenissen alleen maar langer en zullen de kinderen er ook langer last 
van ondervinden." 76 

Dit cItaat staat geeft aanleiding tot vier kritische kanttekeningen. Ten eerste oe
fende dr. Mik aanzienlijke druk uit op de ouders. Als geVOlg van de heersende 
onzekerheid en angst stonden veel ouders open voor de ideeën van iemand die 
in hun ogen een gerespecteerde autonteit was, hetgeen waarschijnlijk m menig 
huisgezm tot nieuwe onaervragingen heeft geleid. Het verwijt van dOkter Mik 
echter dat sommige ouders 'spastisch' reageerden, getuigt niet bepaald van een 
waardige en profeSSIOnele benaderrng. 
In ae tweede plaats valt op dat, terwijl ar. Mik ae kinaeren niet geloofde wan
neer zij hem vertelden dat zij niet met ae kinaerlokkers waren meegegaan, hij 
de ouders vroeg wel hun kinderen te geloven wanneer zij vertelden dat zij we! 
waren meegegaan. Selectief geloof is inconsequent. De auidelijke paradox lag 
echter voor de hand: dr. Mik was behept met het voonngenomen standpunt dat 
de kinderen bij de zaak betrokken waren, of daar nu wel of niet bewijzen voor 
te vinden waren. Dr. Mik: 

"Veel oudere kinderen zeiden thuis dat ze van niets Wisten, terwijl uit hun ge~ 
dIag anders bleek. Dan zei ik tegen zo'n kind: ik kan me voorstellen dat er 
erge dingen met je zijn gebeurd. vieze dingen en dat je het niet durft te zeg
gen. Maar zou je het niet willen proberen? Soms Slaagde het, soms niet." 2 

Iemand die er met op uit is zijn vooronderstellingen bevestigd te ZIen zal zijn 
bevindingen ook als een succes boekstaven wanneer hij ontdekt dat het kind 
nièt bij de zaak betrokken was. 
Ten derae bewijst dit citaat ook aat ar. Mik ae rol van onaervrager en die van 
therapeut aoor elkaar haalde. De hoofddoelstelling van een tberapw IS dat om
standigheaen wora,m geSChapen die ae patiënt m staat stellen zijn ervanngen 
te accepteren en in zijn leven te integreren, waardoor hij zich verder goed kan 
ontwikkelen. Het uitgangspunt voor een therapeutische behandeling is de ma-

127 



mer waarop een patiënt een bepaalde gebeurtems heeft ervaren, en niet nOOd
zakelijkerwijs de vraag of de ervarmg een objectief aantoonbaar voorval be
helst. Wakefield en Underwager (1988): 

"De rol van de therapeut en die van de ondervrager zijn in directe tegen
spraak met elkaar. De therapeut IS geïnteresseerd in de subjectieve realiteIt 
van de cliënt en de doelstelling van de therapie is te genezen en de subjectie
ve realiteit 10 positieve zin te veranderen. Om dat doel te bereiken stelt de 
therapeut suggestleve vragen. versterkt het gedrag en de reacties van de pa
tiënt en accentueert door zijn commUnIcatIe met hem of haar zijn of haar ge
dragsveranderingen. Iemand die een kind ondervraagt van wie vennoed 
wordt dat het seksueel is misbruikt. is met geïnteresseerd in de subjectieve 
realiteit, maar in feiten en waarheid Jmst de subjectieve realiteIt vonnt een 
barrière die de ondervrager moet neerhalen voordat hij bij de waarheid kan 
komen. Om die waarheid te bereiken moeten dwang en suggestieve vragen 
worden venneden en mogen reactIes niet worden versterkt. De ondervrager 
moet zich heel goed bewust zijn van de signalen die hij UItzendt en voorko
men dat zijn gedrag de reacties van het kind beïnvloedt." 

Ten slotte waren. therapeutisch geZIen, de methoden die dr. Mik gebruikte. to
taai niet geschikt voor kinderen; waarschijnlijk waren zij zelfs beSChadigend. 
Het Jonge kind beredeneert zijn ervarmgen anders dan de liener of de volwas
sene. Het neemt het leven zOals het op hem afkomt. De meeste dingen zijn 
rueuw voor hem, alles is mogelijk en veel is nog mysteneus. De relatie tussen 
oorzaak en geVOlg wordt niet, of alleen m grote lijnen en heel concreet, gelegd. 
Het kind gebruikt nog geen lOgISChe of abstracte constructies om zijn ervarm
gen te mtegreren. Instinctief mijdt een kind dat wat hem niet aanstaat en voelt 
Zich aangetrokken tot het positieve. 
De adolescent en de volwassene daarentegen wil over de dingen nadenken, 
erover praten, en conclUSIes uit zowel goede ais Slechte ervaringen trekken. Al
lerlei vonnen van gesprekstherapIe kunnen een volwassene helpen zijn trauma 
te verwerken. Het is met bewezen dat een misbruikt kind beter met het pro
bleem om kan gaan en de ervanng gemakkelijker kan integreren, nadat het zijn 
verhaal heeft gedaan. De herinnermg van een kind is concreet. letterlijk en le
vendig. Door gesprekstherapIeën komt de gebeurtenis in zijn volle omvang 
weer bij het kind naar boven; het zal het gebeurde opnieuw beleven en er ont
staan nieuwe trauma's. 
Via zijn spel herhaalt en concretiseert het kind zijn ervanngen. Het leerproces 
werkt Vla .zijn fantasie. Het kind herhaalt soms spontaan een traumatische ge
beurtenis in zijn spel, waardoor een beter begnp van het gebeurde kan ontstaan 
en de dreigende elementen uit de herinnering kunnen verdwijnen. Maar het 
spel hoeft met per definitie een diepere betekems te hebben. Het kind kan 00-
paalde traumatische gebeurtenissen in zijn spel herhalen omdat het eenvoudig
weg kennis heeft van die gebeurtenissen. 
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Het valt te betwijfelen of een kind volwassenen nodig heeft om hem te laten 
zien hoe hij moet spelen. Andersom is dat waarschijnlijk wel het geval. Wan
neer het inderdaad waar IS dat spel een huipfactor is om angst weg te nemen, 
kan het kind maar beter alleen gelaten worden. Warmeer het niet zo is, kan de 
volwassene die het kind tot deze methode dwingt alleen nog maar meer trau
ma's veroorzaken. 
Dr. Mik maakte dezelfde fouten als de kleuterleidster, mevrouw Pieters Even
als zij, zag hij zichzelf als de 'kinderredder' . Hij onderkende met dat de aarze
ling van de oudere kinderen ook zou kunnen betekenen dat zij geen onwaarhe
den wilden vertellen: 

"Bij flarden gaven ze hun verhaal prijs, de een wat makkelijker dan de an
der. En steed.s remnnngen ertussendoor, bijvoorbeeld als ik vroeg of het echt 
waar was. Vooral de oudere kinderen. van een Jaar of tien, zaten met schuld
gevoelens en angst om te praten. Ze vonden het stom, ze voelden zich Schul
dig tegenover hun ouders (omdat ze tegen alle waarschuwingen in tOCh met 
vreemde mensen waren meegegaan). En ze waren bang voor de gevolgen als 
ze zouden praten." 76 

Dr. Mik beklemtoonde door zijn vraagstelling tegenover de kinderen nog ster
ker dat zij logen. Het lag dan ook voor de hand dat zij, althans tijdelijk, aarzel
den om te praten. Misschien voelden zij zich wel SChuldig omdat hun ouders 
hun altijd hadden voorgehouden dat zij met mochten liegen. 

Concrete details 

Er wordt vaak ooweerd dat de fantasiewereld van het kind geen gedetailleerde 
beschrijvingen kent van plaatsen. mensen en gebeurtenissen. Volgens dr. Mik 
duidden de gedetailleerde verhalen van de kinderen er JUISt op dat zij niet wa
ren verzonnen. In feite kan niet meer mt gedetailleerde verhalen worden afge
leid dan dat kinderen gedetailleerde verhalen kunnen vertellen. 
Een volwassene daarentegen heeft een abstract denkvennogen ontwikkeld 
waarmee hij bepaalde objecten of gebeurtemssen als niet-visueel symbool voor 
de geest kan halen, in de vonn van een metafoor bijvoorbeeld of een abstractie 
zonder emg concreet aanlmopingspunt. Een kind kan dat met. Evenals zijn er
vanngswereld, IS de fantaSiewereld van het kind vol levendige. concrete beel
den. 
In een geval in Amerika vertelde een vijfjang jongetje verhalen over gangen 
die onder de school zouden lopen en naar onderaardse gangen en ruimten zou
den leiden. De verhalen bevatten uiterst gedetailleerde beschrijvingen van het 
meubilrur en de ihnchling. De Jongen bracht zijn ondervragers naar de plaats 
waar, volgens zijn zeggen, een luik toegang tot de ruimte gaf. De vloer van het 
gebouw werd opgebroken, maar er werd niets gevonden. Er werden archeolo-
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gen mgeschakeld met eChopeilingapparatuur waarmee verborgen tunnels in 
Egyptische piramides worden gelokaliseerd. Dit leverde evenmm enig bewijs 
op voor het bestaan van de gangen. De ondervragers nadden ZiCh echter door 
het kind laten overtuigen. Er kwamen bulldozers aan te pas en het hele school
terrein werd omgegraven. Er werden geen tunnels gevonden. 
Margalith Kleijwegt beschrijft in Vrij Nederland een geVal waarbij een van de 
jongens die aan dr. Mik een gedetailleerd verhaal had verteld, achteraf probeer
de zijn verhaal te herroepen: 

.,Thms bij een van de families zegt de oudste zoon sinds kort dat het hele 
verhaal van de kinderlokkers verzonnen IS. Hij is nOOIt verder geweest dan 
de hoek van de straat. Hij heeft geen Slaag gehad zoals hij eerder beweerde. 
alle gore details over seksuele handelingen zijn aan zijn fantasie ontsproten. 
'Ik heb je lekker tuk gehad, hè mam.' Ten einde raad belt de moeder profes
sor Mik; hij onderzocht de kinderen vorig Jaar. De psychiater stelt haar ge
rust. Deze 'demal' was begrijplijk. Ze moest het maar zo laten. Hij hennner
d.e zich de verhalen van Jaap nog maar al te goed. Ze waren te gedetailleerd 
om verzonnen te zijn." 35 

Er werd OOk beweerd dat biOlogiSCh exacte details het bewijs vonnden dat de 
kinderen de verhalen niet hadden-verzonnen. Dr. Mik: 

"Die pIemel werd steeds dikker en op het laatst kwam er een plaSje uit. Een 
kind van zes jaar kan zoiets met bij elkaar fantaseren. maar weet dat uit er
varing." 42 

Dr. Mik distilleert hier veronderstellingen lilt het verhaal van een kind die met 
staande gehOUden kunnen worden. Ervan uitgaande dat hij de woorden van het 
kind JUlSt heeft geclleerd, zijn er nog andere gevolgtrekkingen mogelijk dan 
dat het kind het over het orgasme van een VOlwassene heeft, zoals hij sugge
reert. Bovendien wordt een penis bij erectle eerder langer dan dikker. Het kind 
kan het net zo goed over unnelozmg hebben gehad. 
Als we er vanuit gaan dat het kind inderdaad getuige IS geweest van een zaad
lozmg van een volwassene en dat voorval beschreef, weten we nog niet waar 
het kind dat gezien heeft. De volwassene kan wel een oudere 'broer zijn ge
weest, vader, buunnan of iemand in een pomofihn. Prof. Ph. Treffers: 

"Uit de gebieden waar ik gewerkt heb. weet· ik: dat heel veel kinderen erg 
vertrouwd waren met seksuele thema's, gewoon op grond van het feit dat ze 
wel eens iets zagen van de pornovideo of blaadjes van pa en ma. IGnderen 
zijn over het algemeen veel vertrouwder met-seksualiteit in al haar facetten 
dan memg volwassene wu wensen." 77 

Verder is het met ondenkbaar dat gedetailleerde infonnatie over seksueel ge-
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drag meerdere vraaggesprekkeRop de kinderen is overgebraCht. Tijdlijnanaiy
se van ondervragmgen vertonen vrijwel altijd een infonnatlestroom van de on
dervrager naar het kind. De ondervrager stelt gesloten vragen _ die veel gedetail
leerde informatie bevatten over wat de ondervrager denkt dat het kind heeft 
gezien. Wanneer deze mfonnatle betrekking heeft op het zien_ van geSlaChtsde
len kan het kind erotisch geprikkeld worden. Deze ervanng kan een grote In

vloed Ultoefenen op de fantasie van het kind. 
Een video-opname van een onderwek met anatomIsche poppen met een vijf
Jang Jongetje liet ZIen dat het kind ziChtbaar seksueel werd geprikkeld. Een 
aantal mensen legde dit gedrag uit als bewijs d.at het kind seksueel miSbrUIkt 
was. De enige conclUSIe die hier getrokken kon worden was dat het kind sek
sueel geprikkeld werd doordat het met de poppen speelde. Kinderen die .over 
seksueel gedrag worden ondervraagd, prOberen soms later dat wat ZIJ ge
hoord hebben concreet te maken In verkennende seksspelletjes. Voordat dr. 
Mik in hun leven verSCheen, hadden de kinderen in Oude Pekela al voldoen
de gelegenheid gehad dit soort ervaringen op te doen. De bewering als zou
den de kinderen relatief vaak met seksspelletjes beZIg zijn, wijzen daar ook 
op. 

De pnbliciteit 

Gedurende de week die volgde op de besloten vergadenng van 21 Januari 1988 
was dr. Mik m vrijwel iedere krant in Nederland voorpagmanleuws. In die pe
node werden de verhaien in de kranten over zijn ideeën steeds sensatloneler en 
suggestiever. Misschien was de bovenmatige spanning van de vele mtervlews, 
zo gemiddeld drie per dag, dr. Mik te veel geworden. Blijkbaar kUnnen voort
durende en herhaalde ondervragmgen zowel bij kinderen als bij volwassenen 
verhalen doen ontstaan. Het kan ook zijn dat de pers, die elke dag een rneuw 
verhaal wilde brengen, met haar aangedikte verhalen en grote bijval dr. Mik te 
veel in de heldenrol drukte. 
Tegen het einde van de week werd van verscheidene kanten een kritische noot 
aangebraCht. PvdA Tweede-Kamerlid H.I. Roethof beschuldigde dr. Mik van 
'moralisenngen van de ergste soort'. Nadat de grootste opwinding, die door 
het rapport van dr. Mik was veroorzaakt, weggeëbt was, merkte Rita Kobn
sunnrn,psychologe, op: 

"Het was wel verstandig geweest als bij het onderzoek iemand betrokken 
was geweest die lets weet van het funCTIoneren van kinderen in het alge
meen. Over het functIoneren van de manier waarop kinderen waarnemen. 
Over de manier waarop het geheugen van kinderen werkt." 78 

Dr. Mik verdween uit de publiCIteIt. Niet echter het valse geloof in de kinder
lokkers en het toebedelen van de slachtofferroL Een jaar nadat de affaire was 
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begonnen, stelde Margalith Kleijwegt vast dat het aantal kinderen dat vertelde 
erbij betrokken te zijn geweest nog steeds stijgende was. 

"Op dinsdag 21 Juni 1988 word.t de zevenjarige Marina Boer in het zieken
huis opgenomen. De afgelopen twaalf maanden had. ze regelmatlg buikpijn. 
Stekende krampen, steeds heviger. De hUlsarts dacht aan de blindedann. de 
chirurg zei dat het niets was. De pijnen hielden aan, pillen hielpen met. Uit
eindelijk besloot de kinderarts Marina op te nemen. Hij vermoedde een ont
stoken galblaas. 
Marina was de laatste tijd steeds moeilijker hanteerbaar, vertelt haar moeder. 
Agressief, dreigCle haar ouders met een mes, plaste ieaere nacht in bed. Tot 
Marina. op een zwoele vOOljaarsavond in mei haar moeder in vertrouwen 
nam. Ze is een jaar geleden mee geweest met de kinderiokker, zegt ze. En zo 
bang gemaakt d.at ze het haar moeder al die tijd met heeft durven vertellen. 
Marina heeft twee weken op de kinderafdeling van het AcademiSCh Zieken
huis in Groningen gelegen; een medische oorzaak voor haar buikpijn werd 
niet gevonden. Ze is nu in behandeling bij een psychiater." 35 

Er is heel wat goedgelovigheid voor nodig om mderdaad te geloven dat een 
kind van zeven zo bang is dat zij iets wat kennelijk veel indruk heeft gemaakt, 
meer dan een Jaar voor ziCh zou houden. Kleijwegt schreef een artikel waarin 
zij .suggereerde dat ruim een jaar nadat de affaire was begonnen, de spanningen 
In het dOrp nog met volledig waren weggeëbd: 

"De afgelopen zomennaanden sprak ik eenentwmtig betrokken ouderparen. 
Ze zeiden allemaal dat ze er niet zeker van zijn dat het dorp nu veilig IS. 

Twee echtparen daChten dat hun kinderen geen last meer hadden van wat ze 
hadden meegemaakt, één moeder weet dat haar dOChtertje zo weer zou mee
gaan. 'Ze vond het emg, die verkleedpartij, en al dat snoep.' Alle andere ou
ders vertelden dat hun kinderen nog steeds problemen hebben. Veel kinde
ren menen de daders regelmatig 10 Oude Pekela te zien. Ze klampen zich op 
onverwachte momenten aan de ouders vast. AngstIge geZIChtjes die pas Illi
nuten later durven zeggen ciat ze een van de kinderlokkers zagen. ( ... ) 
Zes van de eenentwinug door mij gesproken ouders zijn dagelijks nog actief 
aan het speuren. Een Up uit de onderwereld, een verdachte auto in de buurt, 
alle beetjes helpen." 35 

Rite KOhnstamm had ervoor gewaarschuwd dat de kinderen van Oude Pekela 
nu welliCht: ..... een kapstok klaar hebben staan waar zij al hun problemen aan 
op kunnen hangen, die op ZIChzelf waarschijnlijk niets met Oude Pekela te ma
ken hebben." 78 Die kapstok stond kennelijk ook voor de ouders klaar. 
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Scheiding van feiten en fictie 

Dit boek wil een beschrijvend en analyserend werk zijn. Het heeft niet als doel 
een hypOtheSe te toetsen lil de Z10 van een empirisch onderzoek. Anders lag dat 
bij de politie, die ziCh gesteld zag voor een probleem waarvoor de formulenng 
van een empirische vraag een eerste vereiste was. Dat gebeurde dan ook over
eenkomstig erkende epIstemolOgIsche prinCIpes. In het algemeen kan men van 
een JUist-gefonnuleerde vraag spreken wanneer de hypothese m haar fonnUle
nng ontvankelijk is voor falsificatie. Het hanteren van een dergelijke lOgIca 
legt de fundamentele basis voor goede wetenschapsbeoefentng (popper, 1959, 
1971) en garandeert de formulenng van de Juiste, wetenschappelijke vragen. 
De uitgangshypothese In de Oude Pekela-affaire was dat een aantal kinderen 
was meegelokt, seksueel misbruikt en voor de vervaardigIng van pornografie 
gebruikt. Zij was geheel gebaseerd op de verhalen die de kinderen hadden ver
teld. Pogingen om bewijzen voor de hypOtheSe te vind.en, IDJslukten. Jan Ma
ring van de rijkspolitie: 

"Een onderzoek bestaat uit een aangifte, de plaats van het delict, getuigen 
en stille getuigen. Wat hebben we nu? Alleen aangiften 10 de vonn van ver
haten van kinderen. Getuigen zijn er niet. Er is evenmin een plaats van de
lict, en dus zijn er ook geen stille getuigen. Ons hele grote probleem is 
steeds gebleven: hoe is het mogelijk dat er op klaarliChte dag tientallen kin
deren zijn meegenomen zonder ciat ook maar één volwassene iets heeft ge
zien?" 63 

In feite bestond de hypothese uit niet meer dan de fantasierijke en onware ver
halen die de kinderen, onder druk, hadden verteld. De door de politie gehan
teerde logica was wel heel rechtlijnig: wanneer personen m een groep, die be
weren getuigen van hetzelfde voorval te zijn geweest, met elkaar strijdige 
verhalen vertellen, zijn de verhaien waarschijnlijk met waar. Wim Joosten, 
hoofd Jeugd- en Zedenzaken van de rijkspolitie In Gromngen: 

"We hadden geen vliegende nonnen en priesters, maar wel iets dergelijks 
waarvan wij toch zeiden: ja, dat kan niet. Bijvoorbeeld: in het kerkgebouw 
met een trapje naar beneden en onder in de kelder waar een en ander zou 
zijn gebeurd met zwarte capes en bloed op de muur en zo. 
We hadden op een gegeven moment namen van ongeveer honderd kinderen. 
Direkt 10 het begin, in de eerste drie wéken, hebben we veertig getuigen ge
hoord over de verklanngen waarvan we zeiden: dat kan met. Bij de ovenge 
zestig zaten we met een gigantische probleem dat kinderen elkaar noemden, 
maar als Je d.e anderen dan vroeg dan noemden die weer anderen. We heb
ben een hele matrix van namen: J antje noemd~ KlaaSJe, Henkje, Rietje en 
Cornelis. Maar ComeIis noemde Gerard, Jozef. Anita ... maar hij noemde 
met de kinderen van het eerste clubje. Sommige kinderen noemden elkaar 
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wei, maar dat waren juist kinderen die bij elkaar in de buurt woonden en 
met elkaar speelden of samen op school zaten. Op baSIS daarvan kun Je wat 
ciubjes maken. 
En dan gingen we de verhalen uitsplitsen naar: wat IS er gebeurd? Waar IS 
bet gebeurd? Hoe is het gedaan? Welke omschrijving geven mderen van 
het mteneur van het pand? Welke omschrijving van de auto? En die verkla
ringen waren allemaal verschillend! Er zijn bijvoorbeeld drie kinderen die 
zeiden: het was een blauwe auto. Maar ze waren niet de kinderen die elkaar 
noemden. Die kwamen niet van hetzelfde clubje. En zo gaat heti 
We hebben het allemaal heel systematisch op papier gezet. in een matrix. 
Allemaal met kruisjes. En dan ZIe Je het hele verloop van de ene school tot 
de andere. Dan ZIe Je ook dat het verhaal steeds breder wordt. Er komt 
steeds meer mformatie bij. andere factoren. Als je het hebt over fantaSIe, 
dan wordt het steeds fantasievolIer." 180 

Nadat de politie alles op een rijtje had gezet, en die verklarmgen die met met 
elkaar klopten had verwijderd, bleef er slecht één conclUSie over: alleen de ver
halen van de eerste twee jongetjes waren op feiten gebaseerd. Om het risico mt 
te Sluiten dat de met de hand gemaakte matrix fouten bevatte, werden de gege
vens van de verhalen van de mderen Vla de computer verwerkt. Er werd ge.,. 
brulk gemaakt van een prograrmna waarbij gegevens die tegenstrijdigheden 
vertoonden met andere verhalen buiten beschouwing konden worden gelaten. 
Ook via deze methode werd het bewijs gereduceerd tot de verhalen die de twee 
eerste jongetjes hadden verteld. 
De hypOtheSen hadden ook andersom kunnen worden geformuleerd. Met ande
re woorden, de uitgangshypothese wordt dan als hoofdhypothese opgezet en 
zou dan luiden: de onware verhalen van de kinderen zijn uitgelokt. Deze hypo
these kan dan worden gefalsifieerd wanneer wordt aangetOOnd dat de kinderen, 
althans een deel van hen, mderdaad de waarheid hadden verteld. Het steunbe
wijs kan dan in versclrillende vormen worden aangedragen. Ten eerste via ge
tuIgen, vooral volwassenen. Op zichzelf consistente verhalen van de kinderen 
zouden eveneens als steunbewijs kunnen worden gebruikt, waar andere mecha
msmen de met elkaar overeenkomende elementen niet kunnen verklaren. In de 
tweede plaats zou de ontdekking van pomofotds van de kinderen van Oude 
Pekela een onmiskenbaar bewijs zijn dat inderdaad porno IS gemaakt. Ten der
de zouden het lichamelijke bewijs van de anaie verkrachting, de pakken Slaag 
die gegeven zouden zijn en de mjecties die zouden zijn toegediend bewijson
dersteunende factoren zijn. 
Wat het eerste gevai, de getUIgen. betreft: ondanks herhaalde oproepen en de 
enorme publicltelt die aan de zaak werd gegeven, waren er geen getuigen die 
steunbewijs konden leveren. Al eerder in dit boek IS duidelijk geworden dat de 
verhalen van de kinderen elkaar evenmin ondersteunden. Verder zijn geen por
nofoto's van de kinderen van OUde Pekela gevonden. Ten slotte is geen liCha
melijk bewijs van miSbruik geconstateerd. De bewering van dokter Jonker dat 
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drie kinderen littekens vertoonden. was met gegrond. Het wondje m de anus 
van het eerste kind kon. volgens het medisch onderzoekrapport van het zieken
huis in Gromngen. met het gevolg zijn van anale verkrachting. Er IS evenmin 
duidelijk bewijs voor de oorzaak van de brandwondjes die twee kinderen met 
een SIgaret zouden zijn toegebracht. Bij één kind, Danny Jansen, onderzocht 
dokter ZevenhUlzen. die voor dokter Jonker inviel, het zogenaamde brand
wondje. Het emge dat hij kon vmden was een gewone steenpUIst. Bij het ande
re kind kon geen brandwondje worden gevonden. Het had wel een litteken dat, 
onder andere. door brand zou kUnnen zijn veroorzaakt. Wanneer inderdaad een 
onbekende kinderlOkker deze verwondingen met een SIgaret had toegebracht, 
IS het wel heel onwaarschijnlijk dat het kind al die tijd mets over het wondje 
heeft gezegd en dat de ouders het met hebben opgemerkt. 
Na anderhalf jaar onderzoek concludeerden politie en Justitie dat de kinderen 
de onware verhalen met uit zichzelt hadden verteld. 

Op het politiebureau buigt men Zlch over de krUlstabel. (Foto: Chris de 
Jongh) 
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Hoofdstuk 10 

Verbreiding 

Verbreiding is het proces waarbij de publieke opvattingen over een afwijking 
van het 'nonnale gedragspatroon; ZlCti tot anaere terreinen gaan mtstrekken. 
Het gaat gepaara met begripsvervaging en beeldvorming. Cohen (1972): 

"Zectenangst 18 geen verstandelijk gebeuren, waarbij een bepaalde afwijking 
het erbij behorende etiket krijgt opgeplakt, zoals een arts symptomen dia
gnostisch in kaart brengt en een botanicus zijn exemplaren categoriseert. Er 
moet eerst een beeld worden gevormd aan de hand waarvan de afwijking 
kan worden gedefiniëerd. Zo worat oe afwijkende persoon bijvoorbeeld een 
rol toebedeeld of krijgt hij een maatschappelijke kwalificatie toegekend; 
door de publieke opvatting wordt zijn gedrag gevisualiseerd en verklaard.; er 
worden hem motieven voor de afwijking toegeSChreven; toevallige gedrags
patronen worden met beide handen aangegrepen om het gedrag te classifice
ren." 

In de meest concrete zin wordt een verband gelegd met gebeurtenissen die op
pervlakkig geZien tietzelfde zijn en soms dezelfde symbolen en beelden verto
nen. Martin Maassen stelt dat door de pers semantisctie verwarrmg wordt ge
bruikt om tot een bredere beschrijvmg van het afwijkende gedrag te geraken. 

"Oude Pekela. kinderporno, incest, seksueel misbruik, kinderlokkers, aardi
ge buurmannen en ooms, ped.Ofielen, al deze begrippen worden door elkaar 
heen gebruikt en etaannee In eenzelfde.cnmineel daglicht geplaatst, als zou
eten zij stammen uit een verzameling van woorden met een vergelijkbare de
notatie (standaard-betekenis), met m .eder geval aezelfde connotatie (bijbe
tekenis)." 79 

Omaat door veel mensen inderdaad bovengenoemde begrippen op één tioop 
worden gegooid, krijgen steeds meer mdividuen of groepen het etiket 'ver-
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daCht; opgeplakt en worden als veroorzaker van de vage al <Ir ' ' 
b t Id Zo ' gemene e1gmg 
es empe. als het woord OOIt racistIsche stereotypen heeft kunnen vonn 

zo ~on1t het OOk als symbolisch wapen in ezet te en e~, 
UlteIn<lelijk, per definitie, het recht op een Pl!ats m d~ m!:~en p~rsonden die 
zegel. apPIJ Wor t Ont-

Het concept van een afwiJiki' , . _ _ _ ng dat wOrdt verbreId, wordt abstracter naannate 
~e semantische bet~k~s vager wor<lt. Het proces heeft weliswaar zijn tijd 

g~ maar In vergehJking met de snelheid waarmee nonnaal gesproken v no
denngen m de taal plaatsvinden, kan het heel snel gaan. Zo wordt in de eViran
emg<le Staten het woor<l . fi I" er-

al" - - peel? e tegenwoordIg zo sterk geassocieerd met 

kan
cnmm Itelt en PsychOpatllologIsche stoornis dat het <laar niet langer gebruikt 

worden voor een nonnaaI - d ' 
voor kinderen. leman met erotIsche en emotionele gevoelens 

De beedldvonnmg van het afwijken<1e gedrag breidt ZIch aJs een olievlek uit en 
er wor en verbanden geleg<l t' , , me met-verwante groepen verafgelegen g b' 
den en de fundamenten van Cl ' : _ e le-

e sameruevmg. Men gaat kinaerlokkeriJ" associ" 
ren met een reeks van SOCIale 't - E e-
I· " llliSS an<len. en keur aan verschij' nselen (pe<l fi 
Ie, seks-toensme drugs atb 'h. 0 -

controle indi aJj' , ' raak van et gezIn' en verlies van de SOCIale 
, vu _ senng enzovoort) komt voor aSSOCiatIe m aamnerki D 

;::a~:el O~dekt heeft, ~s nog maar 'het topje van de ijsberg', zegt men.nl~ht:: 
ste d 

riO" gI g-worden diepere oorzaken verondersteld en het beeld ervan wor<lt 
e s \..LLamanScher. 

Pornobenaes 

. AI tijdens <Ie eerste <lagen, toen de geruchten m Ou<le Pekela op gang kw 
zorgden de samenzweringstheoneën over nationale en in ' amen, 
bendes ~oor een verbreidingsproces. Toen de verhaien ee!:~onuualwe epomo-
<Ie media hadden ge <I g naar 
ontucht in andere de~~n v:' d:e~~!~~a:~rb:~ Ng~legd bmI et beweringen over 
SChreef: . leuws ad van het Noorden 

,,Behalve in Oude Pekela zijn ook In Haarlem en Rotterdam kl' . 
~e~g~: voor sekSuele spelletjes. Dat gebeurde vorige jaar :~n:~:~:r~: 

u e la was een van de daders in Rotterdam verkleed als down." 80 

Zowel in Haarlem als In Rotterdam ha<l de re ' 
lost en vastgesteld dat er geen verband best

O ~ Ie een zed~nSChandaal' opge
verhalen over clowns bleken on on met de zaak Oude Pekela. De 
hield de geruchtenstroom aan :;egron<l.onaaJlks <Ie bekena geworaen feiten 
het VOlgende beriCht: . e <lag <Iaarop braCht het Algemeen Dagbla<l 

"In die steden is VOlgens de Centrale ReCherChe Infonnatiedienst eerder 
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sprake geweest van kinderlokkers die ZICh, evenals lil Oude Pekela, aIs 
clown verkleedden. De Haarlemse en Rotterdamse politie zeggen echter 
hiervan mets te weten." 81 

Er waren geen kinderlokkers die als clown verkleed te werk waren gegaan. 
Noch In Ou<le Pekela, noch elders. Het beeld van <Ie clown werd het e1nOtlo
neei geladen symbool dat werd gebruikt om de Oude Pekeia-affaire aan andere 
niet-verwante zaken te koppeien en op die marner de paniek over het gehele 
lan<l te verspreiden. 
De zaak In Haarlem had haar eIgen geruchtenstroom op gang gebracht. De 
massahysterie die eruit voortVloeide, leek veel op die van Oude Pekela. Het 
<lagblad Trouw somde een aantal aspecten van <Ie zaak op: 

"In de Leidsebuurt van Haarlem speelde zich destijds ook een geval van 
ontucht af. Daarbij waren vijf kinderen betrokken, in de leeftijd van zes à 
zeven Jaar. Volgens de Haarlemse politie IS er toen een man aangehouden en 
ook veroordeeld, maar er waS geen aanleiding te veronderstellen dat het om 
commerciële pornografie zOU gaan. Wel waren er allerlei geruchten. Zo 
werd onder meer een verband gesuggereerd met het In diezelfde penode 
spoorlOOS verdwenen meisje Cheryl Morriën In Umuiden, dat nooit is terug 
gevonden." 82 

Voor de beweringen dat m Oude Pekela porno was gemaakt werden geen con
crete bewijzen gevonden. NiettemIn gingen de autonteiten - terecht - iedere 
aanwijzing na. De Centrale RecherChe Informatiedienst werd ingeschakeld en 
later Interpo1. Uit het eindrapport van Klaus de Boer, rechercheur bij de rijks
politie blijkr <luidelijk hoe UItgebreid men bij het onderzoek te werk was ge
gaan. 

"Door leden van het team IS een groot aantal videobanden bekeken van sek
suele handelingen van volwassenen met kinderen en kinderen onderling. Dit 
betrof zowel materiaal dat hier in Nederland verkrijgbaar IS aisook het mate
raal dat emge maanden terug In Duitsland in beSlag werd genomen. OOk 
werd een groot aantai seksboekjes op dit terrein bekeken. Uit mets is ons ge
bleken dat in het d.oor ons bekeken materiaal sprake was van kinderen uit 
Ou<le Pekela. ( ... ) 
In die periode werd onder andere door recherCheurs een onderzoek ingesteld 
in Duitsland en wel in Hannover en Bremen in verband met inbeslaggeno
men pomomatenaal. In de lOOp van het onderzoek zijn er contacten geweest 
met de Rijkswacht te Brussel in verband met een zedenzaak die daar speelde 
met lijnen die liepen richtIng Nederland en met name naar Delft. Er IS OOk 
contact geweest met de gemeentepolitie Delft. 
Er IS contact geweest met de zedenpolitie te Amsterdam, waarvan bekend 
was d.at zij als gesprekspartner zou optreden naar een hoge beambte van 
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ScoUand ~ard die over de nodige infonnatle rond kinderporno in NederJaucl 
zou beschikken. Er 18 ~ontact opgenomen met de collega's te Amersfoort 
omdat bekend was dat daar een hoeveelheid porno in beslag 
di -. _ was genomen' 

t matenaa!lS ter plaatse door teamleden bekeken. • 

OOk IS er contact geweest met de politie te Haarlem, waar een soortgelijke 
zaak aan oe orcte was geweest als die in OUde Pekela. Beide zaken vertoon
den overeenkomsten~ In omliggende groepen, Bellingwolde en Muntendam 
IS onderzoek vemeht naar binnengekomen meldingen over soortgelijke 
v?orvallen als In OUde Pekela. Al deze contacten en onderzoeken hebben 
mets opgeleverd," 83 

Alhoe;vel dit geldverslindende onderzoek geen bewijzen opleverde werd een 
~~~hJkhel~ onbenut gelaten. De geruChten werd.en echter ste~ds ste;ker. 

-kamerlid van der Burg, 'die na zijn recente bezoek aan de Vereni de Sta-
ten tot. de.conclusie was gekomen dat er met de produku kin g 
N e van derpomo m 

ederland toch mee:- a~ de band is dan wordt verondersteld' 84, diende bij de 
~eede Kamer sC.briftebJk vragen in en drong aan op een hechtere samenwer
kmg tussen de Nederlandse autonteIten en de Amerikaanse FBI Mi 
Korthals Altes, die de massahysterie niet verder wilde aanwak:k:er~ mster 
overhaaste actIe wilde nemen, merkte op: en geen 

"Of de kinderen in Oude Pekela zijn misbruikt voor het maken 
grafis h t' van pomo-

e ma enaal weten we niet. We moeten nu waken voor wilde 
ten Strafrecht bedrï . N· geruch-

. _ _, ~ven m ederland IS met een kwestie van gevoel "\Vi 
zullen heel ZUIver aan het liCht moeten brengen wat in Oude Pekei -' ~ 
beurcL en dan hard toeslaan." 85 a IS ge 

Prof. Doek, vooruitlopend op de feiten, stelde: 

"Zo;n affaire als in Gromngen cJ.ruk:t ons in . _ wverre met de neus op de fei-
t~~ dat de kinderpornografie bepaald met tot het verleden behoort zoals 
tIne wel eens zou willen doen geloven alth di _ '. .. JUs
wekt." 86 ' ans e md.ruk wordt biJ mIJ ge-

Er wordt wel beweerd dat het ontstaan van massahystene met de SChuld van 
pers IS, dat het publiek deze v.orm van collectieve waanz· b'·. If de 

, . In IJ zIChze oproept 
en dat de pers dat bIedt waar het publiek om vraagt. Voor een krant als D 11 
legraaf gaat deze bewenng wellicht op, alhoewel conservatIeve waarde e hl e
OOk een r~! spelen. Maar Vrij Nederland. maakte ziCh schuldig aan voort: er 
de ~verdriJ.vlng en verdraaiing, en verspreidde de Oude Pekela-m the uren
schijn ~':" '~~IOgiSCUe gedrevenheid. Hoofdredacteur Rinus Ferdi~andu~:: I~e 
ver?~ ZIJ~ bIjdrage aan een verdere verspreiding van de geruchtenstroom doo~ 
~~n artikel, het ge~urde m OUde Pekela te associëren met passages uit een 

er waarm een bIjZOnder zware cnmmeel ten tonele Wordt gevoerd, beel-
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den van geweld grotesk worden weergegeven en ontuchtzaken als een epide
mie worden voorgesteld.48 Ferdinandusse gebruikte alle trucjes van suggestIe
ve journalistiek en oneerlijke msinuaties. De SChrijver Andrew Vaehss, zo 
wordt verteld: " ... is advocaat in jeugdzaken en gespecialiseerd in het seksueei 
mISbruikte kind. Hij haat de bedrijvers van seks met kinderen, hij haat de ma
kers van kinderporno, en zijn thrillers zijn bedoeld om een soort kruIstocht op 
gang te brengen: bewaak het kind." 
Het boek van Vachss, Strega getIteld, gaat over een geval van kindermisbruik 
en de vervaardiging van porno. De plot van het boek IS simpel en de schrijver 
gebruikt extreem geweld om gebrek aan nuance en intellect te camoufleren. De 
methOden in en de moraal van het verhaal blinken met uit in subtiliteit en zijn 
tekenend voor het verhaai van het boek over een !soort maffiapnnses' en haar 
zoon. De psychologisch gezien naïeve theorie die Vachss poneert, IS dat het 
kind alleen maar van zijn angst kan worden afgehOlpen wanneer de pornofoto 
die door een als clown verklede kinderlokker van hem gemaakt IS, kan worden 
achterhaald en voor zijn ogen vernietigd wordt. Het verhaal leidt naar een 
voorspelbare conclusie. Mocht de lezer ziChZelf nog sussen met het idee dat 
het allemaal flcue IS, dan helpt Ferdinandusse hem mt de droom. Hij CIteert 
een telefoongesprek met Andrew Vachss: 

"Verzonnen? Waar gebeurd? Mijn God. waar zit je verstand? Zo gebeurt: het 
hier zo vaak. Twmtig. dertig voorbeelden kan ik Je zo leveren. 't Staat m 't 
boek: de clown is hier de grote kinderiokker." 48 

De bescbrijvmg van het boek en die van de affaire Haarlem echter lopen in el
kaar over en er wordt gesuggereerd dat er In dit geval mets was ondernomen. 
De politie had destijds echter de zaak onderzocht en een man gearresteerd, die 
later tot anderhalf jaar gevangenisstraf was veroordeeld. 
Met een variant op de onfalsifieerbare theorie wekte Ferdinandusse zo de in
druk dat gewelddadige SekSlll1Sdaadgevallen met hele Jonge kinderen in Neder
land meer voorkomen dan wordt aangenomen. 

"Er komt een rapport uit Engeland, waar is geregistreerd hoeveel anaal ver
krachte baby's in een bepaalde periOde zijn waargenomen. Nederlandse cij
fers hierover zijn er niet. maar deskundigen zien vaak anaal verkrachte kin
deren. Zij weten met of dit vaker voorkomt dan andere vormen van 
verkraChting." 48 

In werkelijkheid komt anale verkrachting van baby's heel zelden voor (Monr, 
1981). Ferdinandusse dekte zicu m door zich te beroepen op het feit dat m Ne
derland geen officiële cijfers voorhanden zijn. Al deze verontrustende berich
ten werden geassocieerd met de bekende regeimatlg m de krant terugkerende 
verhalen over ontucht 
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•• En dan IS er Oe emdeloze opsomming van Ouoe Pekeia-achtige benchten. 
Een zwemcoach in Den Helder. vier meisjes die eerst zelfs met hun klachten 
niet terecht konOen. De chauffeur van een invalidenbusje, vijf kinderen. De
zer oagen nog: een Jongen in Enscheoe, tien kinderen tussen drie en negen 
jaar. Op Texel, een jongen die reeOs eerder veroordeeld was voor hetzelfde, 
elf meisjes en een jongetje." 48 

Ferdinanousse heeft verZUImd enige differentIatie aan te brengen. In de aange
haalde gevallen was geen sprake van anale verkrachting van baby's of de ver
vaardiging van porno. Veroer bestond er geen enkele overeenkomst met de 
venneende gebeurtenissen m Oude Pekela. Ferdinandusse beSlUlt zijn artikel 
als VOlgt: 

"We leven in de tijd van Oe vrije jongens. Ze storten hun gif in de Noordzee 
of in oe Rijn. re exporteren met instemmmg van EZ kruit en wapens, re 
bouwen met subsidie. ze slaven burgen en ze vangen meer vis dan zelfs 
Braks kan dromen. Elk spel heeft zijn eIgen regels. Daar kunnen dus ook 
best wat clowns bij." 48 

Een dergelijke versterking van de angst voor allerlei zaken die op ZiCh niets 
met elkaar te maken hebben, IS een SChoolvoorbeeld van verbreiding. Dr. Mik 
maakte later gebruik van soortgelijke thema"s: 

• ,Het zal nu Iedereen duidelijk kunnen zijn -dat hier iets onvoorstelbaars reali
teit geworden is. ( ... ) Maar als psychiater die, ik: zeg het nog een keer nadruk
kelijk. toch alS het ware bestand is tegen bizarre dingen. acht ik het nu vooral 
van belang dat wij met z'n allen in ourven te zien dat er fundamenteel in on
ze samenleVIng iets zeer ernstIgs aan de hand is. De bizarre gang van zaken 
rond de ontvoenng van de heer Heijn is daar ook een SIgnaal van. ( ... ) 
lk heb bepaald grote zorgen over onze samenlevmg. Individualisenng en ver
eenzaming beginnen nu hun toi te eIsen. Er zijn, voorai door de werkloos
heid, veel jongeren die geen enkel levens perspectief meer hebben. Dat màg 
niet langer. De gevoeiens van hopeloosheid kunnen z6 sterk worden dat zij 
rare dingen in mensen ios maken. Als Je je nu realiseert <lat een nog onbe
kend maar toch betrekkelijk groot aantal mensen zulke onvoorstelbaar per
verse prikkeis nodig heeft, kom je vanzelf tot de conclusie dat er snel en we
zenlijk iets moet veranderen. Waar wij al Jaren over zwetsen, het 
terugschroeven van dingen, zal toch moeten gebeuren. Ik: kan politiek nu niet 
actief zijn, maar aIs psychiater noem ik één ding met name: er zijn heel wat 
teievisleprodukties die ons geestelijk rege.irecht kapot maken." 40 

Voorspellingen 

Heel vaak uit het proces van verbreiding ZIch in voorspellingen over waar en 
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wanneer de mIsdadigers oprueuw zullen toeslaan. Dit soort voorspellingen is 
een krachhge prikkel voor het ontstaan van angst. Prof. Doek, die Jarenlang de 
zedenangst heeft opgeroepen, schijnt éen Instinct voor naderend Onheil te heb
ben en acht de kans niet uitgesloten dat een dergelijke affaire ZICh herhaalt. "ze
ker zolang het veIVaardigen van kinderporno een lucratieve business blijft." 86 

Anaiyse van de commerciële aspecten van pomoprOduktle toont aan dat de 
markt voor kinderporno heel kiein is (Hebditch & Anrung, 1988). Toen kinaer
porno op veel plaatsen nog niet illegaai was, maakte deze vorm van porno vol
gens Stanley (1989) maJ<1maai een heel kiem percentage van de totale porno
handel UIt. Tegenwoordig is zowel de prOduktie, distributle en verkoop van 
kinderporno op bijna alle plaatsen in de wereld illegaal. In het huidige politie
ke klimaat IS de winst ten opzicht van het risico te klem om de groeI van een 
georganIseerde kinderporno-industrie te bevorderen. Nergens in de wereld 
vindt momenteel commerciële kinderporno-produktIe op grote schaal plaats. 
De speCUlatie van dr. Mik dat er een willige markt bestaat die grote sommen 
geld betaait voor , .... een tot nu toe onbekende vorm van kinderporno, bestemd 
voor een kleine groep mensen die belangstelling heeft voor pedofieie contacten 
van perverse aard" mist elk gevoel voor commerciële realiteIt. 
Zijn opmerkingen munten evenmin uit in kenrus van de psycholOgIsche reali
teit, want het bizarre seksuele geclrag dat hij aan de nieuwe mysteneuze groep 
'a:f\:vijkers' toeschrijft, is zo bUItengewoon zeldzaam dat het haast niet kan be

staan en als het al bestaat, zo weinig voorkomt dat er absoiuut geen commer

ciële handel op kan drijven . 
De voorspellingen gaan zelfs zo ver dat zij de ineenstorting van onze bescha
ving suggereren. Dr. Mik: 

"Wat is er mis 10 deze maatSChappij dat mensen zoiets collectief doen en dat 
hier ook een commerciële markt voor is. Wat is hier maatschappelijk aan de 
hand? Een zeer cnminele geldzucht speeit oaarbij een rol, maar om die vi
deo-opnamen te maken, hebben die criminelen toch ook mensen nodig die 
seksueel zo verknipt zijn dat ze dit a11emaai met kinderen willen doen. Men
sen dus met zo ontstelleno weImg geweten. Ik zeg met: Oe maatschappij is 
verdolVen. Want seksuele uitspattIngen zijn er altijd geweest. Maar 10 deze, 
subuei gevaneerde vorm. wat dus kennelijk verkocht kan worden, doet het 
me soms denken aan het emde van het Romemse Rijk." 34 
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Hoofdstuk 11 

Doorwerking 

Doorwerking is het proces van maatschappelijke verandenngen dat plaatsvindt 
als gevolg van een aantal mechanismen, waarmee de hoofdrolspelers in het 
drama hun opvattingen aan de rest van de samenleving opleggen. Veelal wordt 
de reactIe van het publiek bepaald door gerucnten en door de pers gecodeerde 
en bewerkte beelden. Mensen worden boos en verontwaardigd, fom1Uleren 
tbeorieën. sturen mgezonden brieven In of betreden het spreekgestoelte. De 
meest fanalleke kruisvaarders gebruiken de media voor de vertolking van hun 
ideeën. In een atmosfeer waarin overdrijving en verdraaiing welig tieren, IS er 
altijd een aantal labiele figuren dat kans ZIet extreme en verwarde ideeën, die 
onder normale omstandigheden niet serieUS zouden worden genomen, te venti
leren. Zij werpen zich op als woordvoerders van de gemeenschap en propage
ren hun actieprogramma door een krmg actieve gelovigen om zich heen te ver
;zamelen. Doorgaans onopvallende mensen blijken opeens een abnormaal 
gedragspatroon te gaan vertonen. 
De media spelen in op deze ontwikkelingen en presenteren het verhaal op hun 
manier. Het feit dat de pers over de activiteiten schrijft, wekt de mdruk dat stil
zwijgend goedkeuring wordt gegeven. Het geeft bovendien bevestiging aan het 
collectieve gevoel dat er iets ernstigs aan de hand moet zijn en dat mensen te
recht m beweging komen. Een deel van het circus dat kindennislJruik met zien 
meebrengt, kan worden toegeschreven aan de rol die de 'kruisvaarder: m dit 
soort Slmatles speelt. 

Kruisvaarders 

In Oude Pekela zag het huisartsenechtpaar JOnker, te zamen met een kleine 
kring onderwijzend personeel en angstige ouders, kans de media in te schake
len bij het projecteren van zijn opvattingen op de.rest van de Nederlandse sa
menleving. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat in de media op 
zich al een bepaalde verdraaiing van feiten plaatsvmdt. Ofschoon haar onder-
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zoekmethode discutabel was, was Nel Draijer bijvoorbeeld beslist niet zo ex
treem als zij soms door bepaalde kranten werd afgeschilderd. De Club-Jonker 
echter was vanaf het allereerste begm al zeer uitgesproken en de pers hoefde er 
niet meer met haar bewerking aan te pas te komen: de verhalen op zich hadden 
al voldoende nieuwswaarde. De media publiceerden gelijkluidende bewerin
gen van dokter Jonker en zijn vrouw, van enkele ouderparen, een aantal kleu
terleidsters en later van dr. Mik. ZoUden de media deze verhalen zelf hebben 
gecreëerd, dan zou dit m de verschillende kranten en tijdschriften wisselende 
soorten van overdrijving en verdraaiing te zien hebben gegeven. De belangrijk
ste verdraaiing die nu op rekening van de media kon worden geschreven, be
trof de Indruk die werd gewekt dat dit betrekkelijk klein clubje mensen de 
waarheid vertolkte. Niet alle kranten maakten ziCh daaraan in dezelfde mate 
SChuldig. Elsevier. Haagse Post en NRC Handelsblad. onder andere. waren 
sceptisch. De beweringen van de Club-Jonker werden weliswaar gepubliceerd, 
maar de betreffende personen werden met als vertegenwoordigers van het dorp 
afgeschilderd en hun beweringen werden met als de ondubbeizinmge waarheid 
gekenschetst. Somnuge kranten brachten andere memngen. Weer andere kran
ten. zoals Vrij Nederland, publiceerden met een zekere afwijZIng opvattingen 
die blijk gaven van eruge scepsis. In plaats van Jn te gaan op de bewenngen dat 
de zaak op massanysterie was gebaseerd, citeerde Kleijwegt in een van de arti
kelen In deze krant JUlSt prof. Doek die deze beweringen aanvalt: 

"Wat mij frappeert, IS die altijd draaiende moien van ontkenning. Mensen 
willen niet geloven dat seks met kinderen op grote schaal gebeurt. Volwas
senen willen altijd alles begrijpen, maar met alles in dit leven valt te verkla
ren. Ik neem Justitie kwalijk dat ze doet voorkomen of deze zaak Oude Pe
kela serieus wordt genomen, maar ik vraag me af of ze wel grondig genoeg 
zoekt. Volgens mij zijn er voldoende gegevens aanwezig die rechtvaardigen 
dat je de kinderen serieus neemt. Zodra de ontkenningsmolen gaat draaIen, 
zijn kinderen de dupe." 49 

De benchtgeving in Vrij Nederland muntte met mt m objectlviteit. De VOOrtn
genomen benadering van Kleijwegt blijkt ook uit haar gesprekken met een 
aantal betrokkenen. Voor de voorbereiding van het laatste artikel over Oude 
Pekela, 'Zomer 1988' 35, sprak Margalith Kleijwegt twee uur lang met dokter 
ZeVenhUlzen. Tijdens dit gesprek liet do.kter Zevenhuizen geen twijfels bestaan 
over zijn visie op de zaak. Kleijwegt gebruikte vrijwei niets van het materiaal 
omdat het met paste in het beeld dat zij wilde schetsen: een zwaar getraumati
seerd dorp als gevolg van vreselijke miSdaden door onbekende kinderiokkers. 
In een sfeer van massanystene blijft weinig ruimte over voor de mening van 
hen die niet m de mythe geloven. Prof. Marten Brouwer: 
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"Als er publieke beroenng over iets IS, wordt het heel moeilijk om Je daarte
gen te verzetten als je niet llltdrukkelijk weet dat het anders ligt. En dus gaat 

men mee. ( ... ) Er wordt in dergelijke zaken een soort van geestelijke terreur 
Ultgeoefend. op Iedereen die zich ennee bemoeit. Dat hoort OOK bij het ver
schiinsel van de massahysterie. Nu keren de ouders m Oude Pekela ziCh 
wee~ tegen de burgemeester. Het past allemaal in het klassieke patroon. Het 
is vervelend om weer met de neksenvervoigingen aan te komen, maar daar 
lijkt het tocn heel sprekend op." 77 

Een aantal ouders in OUde Pekeia reageerde gebelgd, maar bevestigde daarmee 
juist de gedane uitspraken. Bepaalde kranten dienden ais spreekbms. Margalith 
Kleijwegt m Vrij Nederland: 

Dat de daders misschien niet meer gevonden zullen worden, beseffen de 
~eesten mmiddels wel. Maar dat mensen en met name deskundigen, die 
Zich 'out of the blue' met de kwestie zijn gaan bemoeien, de gebeurtenissen 
van vorig jaar steeds meer dreigen te bagatelliseren, daartegen zullen ze Zich 
tot hun laatste snik verzetten. ( ... ) 
Het ongeloof waarmee veel mensen reageren op de ontuchtkwestle m het 
hoge Noorden Vlnden de ouders moeilijk te verteren. Het doet ze verdriet 
om uitgemaakt te worden voor hysterici, zeker als degenen die zo makkelijk 
pSyChologiSChe verklanngen hebben voor het gedrag van de inwoners van 
Pekela, nog nooit met de ouders hebben gesproken, of het rapport van psy
chiater Mik hebben ingezien." 49 

Een belangrijk aspect in dit verband is dat, en dat zai verderop in dit boek nog 
meer blijken, bepaalde kranten en een aantal ouders mderdaad 'een soort van 
geestelijke terreur Ultoefenden;. Mensen die zich ten opzichte van heersende 
waanideeën kritisch opstellen, spelen een kenmerkende rol in de klassieke 
massahystene. Men moet namelijk het collectieve geloof overboord kunnen 
zetten om te zien dat massahysterie een van de aChtergronden IS. Dat houdt 
meestal in dat men zich ook fySIek buiten het gebied van de heersende massa
hystene moet bevmden. We zullen zien dat de krUlsvaarder deze scepsIs JUl st 
als kenmerk van de volkSduivel typeert. 
In deze fase is het een bekend verschijnsel dat reaches volgens het piramide
model plaatsvinden: steeds hogere overheidsorganen krijgen de SChuld toege
schoven. In de directe omgevmg van de tplek van het onheir ontstaan reacties 
het snelst. Warmeer geen bevredigend antwoord wordt gevonden of als het pro
bleem verergert, worden Vla openbare bijeenkomsten, onderzoeken, petities en 
dergelijke de hogere instanties tot actie gedwongen. Op dit niveau echter is de 
reactie het traagst. Vaak wordt geëist dat van hogerhand wordt ingegrepen met 
speCiale bevoegdheden. Wanneer de eisen van onderaf niet naar tevredenneid 
worden ingewilligd, mt men dreigementen en beschuldigingen aan het adres 
van de hogere overheden vooral wanneer men Zlch van die zijde afzijdig houdt 
van de plaatselijke mythevonnenC1e massahysterie. 
In Oude Pekela wordt de lokale overheid vertegenwoordigd door de plaatselij-
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ke rijkspolitie en de burgemeester. de basis van de prrarnide. De rijkspolitie en 
de offic1er van justitie in Groningen staan een stap hoger. en de procureur-ge
neraal in Leeuwarden staat nog hoger. Het m1ll1stene m Den Haag vonnt de 
top van de pIramide. Omàat alle mveaus bOven àat van àe plaatselijke politie 
en de burgemeester door scephsche buitenstaanders werden ingenomen. waren 
zij àoelwlt van àe voorspelbare woeàe van de hystenci. Op het hoogtepunt van 
àe tweeàe golf van massahysterie !<regen alle niveaus de Zwarte Piet toege
schoven. Dick Berghuis, politieman m Oude Pekela, werd door bepaalde groe
pen In het dOrp gemeden en de burgemeester werd nactrukk:elijk u1tgesloten 
van bijeenkomsten die door de ouders waren georganiseerd. 
In veel gevallen van massahystene verschijnt ook een meuwe groep buiten
staanders op het toneel: extreem-politieke of -religieuze ideologen en geeste
lijk gestoorde personen. Zij zijn allesbehalve kritisCh. sluiten z1ch gewoon aan 
en worden soms fanaueke pleitbezorgers voor de plaatselijke bevolking. Het 
gebeurde wordt ook hun probleem. We keren aan het einàe van dit hoofdstuk: 
bij deze groep terug. 

De werkgroep kinderporno 

Het onderwerp kinderporno hield sinàS de Amerikaanse aantijgmgen in 1984 
de gemoederen van heel wat Nedenanders beZIg. De Amsterdamse vertrou
wensarts dr. Koers, een van de eerste vooraanstaande actievoerders tegen kin
àerporno in Nederland, stopte de Oude--Pekela-affalre m zijn ransel: 

.,Hoeveel Oude Pekela's moeten er nog VOlgen? Hoeveel gevallen van kin
denmshandeling? Hoeveel kinderporno moet er nog worden gemaakt eer de 
minister van justitie nu eens emdelijk mgrijpt?" 88 

Met betrekking tot àe Amerikaanse aantijgmgen had 1ll1llister Korthals Altes 
met dr. Koers contact opgenomen over zijn UItspraken en hem gevraagd het be
wijs te leveren dat kinderen voor de vervaardigmg van porno werden gebruikt. 
Dr. Koers kon <lat met. Hij verklaaràe dat de gegevens die het bewijs moesten 
leveren, vertrouwelijk waren. Dr. Koers: 

"Ik hoef en kan mets bewijzen vanuit mijn functIe. Dat is de taak van Justi
tIe. Zij moeten aantonen dat ik ongelijk heb. Nog steeds komen er kinderen 
bij me van wie ik: als arts kan vaststellen dat ze het SlaChtoffer zijn van sys
tematIsch gemaakte kinderporno. Maar juridisch is dat kennelijk heel moe1-
lijk te bewijzen. Maar ik weet dat het gebeurt. Nog onlangs was er hier in de 
omgeving een soortgelijk Clrama als in Oude Pekela." 88 

Er volgde een SCherpe reactIe van het IDmistene. Mr. de Wit. voorzitter van de 
door de minister van justitie ingestelde werkgroep kinderporno grafie, ant-
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woordde dat het OnzIn was te concluderen dat profesSlQnele kinderporno op 
systematische wijze in Nederland werd vervaardigd. ~derzijds kan w?roen 
gesteld dat aCtlviteiten op dit gebi~d di~ op kleine schaal ~oork.omen en met ~p 
wmst gericht zijn. waarschijnlijk m mmdere mate als m1sbruik of explO1t~ne 
aangemerkt kUnnen worden. Zij spelen zich meestal af binnen een persoo~1jke 
relatie waarbij foto's voor iemand een bepaalde gevoelswaarde kunnen heb
ben. Weliswaar kan ook binnen zo'n persoonlijke verhouding sprake zij~ v~ 
misbruik of explO1tane. Zolang echter geen bewijzen voorhanden zijn dat In 

een dergelijk geval van misbruik sprake is, blijft het discutabel of de wetge
ving ziCh tot dit terrem moet uitstrekken. Het IS trouwens zeer oe vraag of een 
dergelijk mgtijpen het bedoelde effect wu hebben.. . 
In overeensteIDIDlng met een wat genuanceerder bele1d ten opz1chte van pedO
filie, stelt men zich bij sommige politiekorpsen wat tOleranter op als het gaat 
om het nemen van foto's binnen de pnvésfeer, en het op kleme schaal rullen 
van deze fotds. Het voldoet aan een betrekkelijk onschuldige behoefte en ver
mindert de vraag naar commerciële kinoerpomo. Bovendien,. zo ~ordt ~estel? 
IS het een uitlaatklep voor frustraties die anders tot onnodig kmdennls~:Ulk 
zouden kunnen leiden. Zolang geen klacht wordt mgediend en geen beWIjZen 
van miSbruik voorhanden zijn, wil de politie in Neoerland z1ch nog wel eens 
afzijdig houden. Het minIsterie van Justitie m Den Haag, evenals het overgrote 
àeel van de rest van het Justitiële apparaat, hanteert geen FBI-methoden. In 
Amerika dringen door de FBI betaalde geheim agenten het pnvéleven van bur
gers binnen. Zij gaan op zoek naar foto's van naakte kinderen en trachten per
sonen die verdacht worden van pedoseksuele ne1gmgen oaarmee m oe val te 
laten lopen. De flexibiliteit bij het overgrote deel van het Nederlandse Ju.stitie
en politieapparaat IS bij het Amerikaanse systeem ver te zoeken. Dat wü met 
zeggen àat kinàerporno goed te keuren is. De bereidheid echter om met allerleI 
menselijke onvolkomenheden te leren omgaan en een meer begrijpende hou
ding tegenover datgene wat als afwijkenà van het voorgeschreven ideaalbeeld 
wordt beSChouwd. zijn uitingen van een wijsheid die veel Amerikanen IDJssen. 
Mr. de Wit IS nu niet bepaald de meest liberale woordvoerder. De baarlijke on
zin die dr. Koers en prof. Doek ter tafel brachten, moest het echter afleggen te
gen zijn kennis van de feiten. KorthalS Altes schreef: 

"N aar aanleiding van soortelijke beSChuldiging. afkomsng van prof. Doek 
en Defence for Children. 1S een onderzoek ingesteld, waarna aan prof. Doek 
is gevraagd of hij zijn mededelingen ~OOk maar op emgerlei wijze kon sta
ven. Dit bleek met het geval te zijn. De conclusie, die dan ook aan de Twee
de Kamer is meegedeeld, is geweest dat de bewenngen volstrekt uit de lucht 
waren gegrepen." 89 

De heftige reactIes van dr. Koers en prof. Doek vertoonden vee! overeenkom
sten met die van dokter Jonker. Er bestond geen twijfel over het feit dat twee 
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jongetjes m Oude Pekela met elkaar een seks spelletje nadden gespeeld en dat 
vrijwel zeker ook andere kinaeren, waar dan ook, zich daannee bezig hielden. 
Ook was er geen reden te geloven dat net percentage incestgevaiJen m Oude 
Pekela Onder dat van net landelijk gemiddelde lag. Deze realiteit heeft alleen 
weirug te maken met de verhalen van dokter Jonker en zijn vrouw. Hun bewe
rmgen waren lokale varianten van de overdrijvingen en verdraaiingen van de 
neren Koers en Doek. Zij vocnten voor eenzelfde zaak en al spoedig vonden 
zij elkaar m een soort bondgenootscnap. Prof. Doek gaf genoor aan de uitnodi
ging van net eenlpaar Jonker en bezocnt Oude Pekela op 16 juni 1987. Nog 
steeds overtuigd van zijn gelijk en nog voordat hij enige moeite had gedaan om 
de feiten te verifiëren, verklaarde hij: ,,Jullie nebben gelijk, ga zo door. Maar 
weet dat niemand je zal willen geloven." Met deze uitspraak had hij ziCh ach
ter dokter Jonker geschaard, waarna hij, VOlgens dokter ZevenhUIzen, niet 
meer zonder gezichtsverlies van standpunt kon veranderen. Na zijn terugkeer 
in Amsterdaru bleef prof. Doek vanaf een afstand de opvatbngen van de club
Jonker vertolken en leverde dOOf zijn optreden via de media zijn aandeel aan 
de massahysterie rond OUde Pekeia. 
Minister KortnaJs Altes acnlte net noodzakelijk op de kritiek van prof. Doek, 
dokter JOnker en anderen te reageren en het beleid van zijn nunistene te verde
digen: 

"In verband met de persoonlijke sfeer waann dit soort zaken ZIch afspeelt. 
zullen maatregelen ter voorkommg vrijwel altijd leiden tot wat beschouwd 
kan worClen als aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Dat geldt omdat 
het vaak: om misdrijven gaat in de beSlotenheid van geZln en schOOL, maar 
ook als de daders bUltenstaanderS zijn. Preventie IS in deze geen staatszaak, 
je kan achter Iedere boom geen agent zetten." 82 

In een sfeer van massahysterie VInden genuanceerde opvattingen meestal geen 
gewillig oor. Sonunige ouders in Oude Pekela en een aantal kranten Vleien de 
mmister aan en beschuldigden hem ervan de schijn vau onverschilligneid te 
wekken. Cor vau de Poel vertolkte de kreten van verontwaardigtng als volgt: 
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"Kinderporno kwam in de gedachtenwereld van de hoogste vaderiandse po
litici als een NederlandS exportproctukt. Zoek de clowns. Ze dronken een 
glas, ze deden een plas en lieten alles zoals het was. (. .. ) 
Het is een voorbeeld hoe de zumigheid de wijsheid heeft bedrogen. Immers. 
mdien Lubbers en Korthals Altes de Amerlkaanse beschuldigingen over kin
derporno serieus hadden genomen, dan had het nu niet zo'n vaart gelopen. 
Bij een actIef vervolgmgsbeleid tegen dit IDlsdrijf hadden de Claders het ze
ker uit hun hoofd gelaten om op zo'n brutaie wijze vrijwel openlijk in een 
kleme gemeenschap te opereren. 
De rijkspolitie maakt inderdaad een behoorlijk hulpeloze mdIuk. Dat is ook 
begrijpelijk. Zij heeft wemig vat op de materie, juist omdat de bestrijding 

van kinderporno via justitiële en politiële kanalen een zeer lage pnoritelt 
heeft gehad van de hoogste bazm 10 Den Haag." 31 

Met het definiëren van wat 'afwijkendl is ontstaan tevens theorieën over hoe de 
reactie moet zijn. Er wordt psychologische druk UItgeoefend op mensen die al
lemaal verschillend reageren. Naarmate de volksdUlvel als nog afwijkender 
wordt afgeschilderd, krijgt de bestrijder ervau een steeds heiliger tmtje. Diege
nen die niet reageren volgens het protocol van de algemeen geaccepteerde my
tne, worden eveneens bij de categorie ;afwijkend' ingedeeld. MinIster Korthals 
Altes werd ervan verdacht de misdadigers te dekken. Via een vervormende lo
gica werd hij er zelfs van bescnuldigd door zijn beleid aan kindermisbrulk mee 
te werken. Eenvoudige, populaire, pSyChOlOgISChe theorieën vormen een ex
cuus om alarm te slaan en directe beschuldigingen te UIten. Al dit soort ele
menten is terug te vinden in een ingezonden gediCht in de Winschoter Courant: 

.. Nu is het Clan ook tot in Den Haag doorgectrongen, 
het 'schandaal' dat in Oude Pekela is begonnen. 
Verder komen dan erover denken, doen we niet 
Dit geeft velen een gevoel van woede en verdriet. 
'Kinderlokkers', zo noemen we deze mensen, 
is dat een benrumng die ze wensen? 
GeesteSzIek kun Je het beter laten heten, 
of zou iemand nog lets anders weten? 
'Hoofd koel houden;, zeggen ze gemakkelijk In Den Haag. 
Waarom deze reacue, IS mijn vraag. 
Altijd alles In een grote doofpot, 
met liefst een heel zwaar slot. 
Heeft dan niemand ooit eens in de gaten 
datJejUlst over zulke dingen moet en wilt praten? 
Kindennisnandeling, incest of pedofilie. 
Oude Pekela valt nu onder alle drie. 
Iedereen die graag hierover wat wil zeggen, 
doe dat, laat Je geen zwijgpliCht opleggen i 
Praat mt wat je op Je hart hebt. 
Zeker weten dat Je het dan geestelijk wel redt. 
Vaak genoeg IS het nu al bewezen, 
dat het Slachtoffer heus wel zal genezen. 
Maar degenen die deze ellende veroorzaken, 
Jaijgen nog wel eens met ZIChzelf te maken." 90 

Gedurende de anderhalf jaar dat de affaire ziCh voortSleepte, werd dit soort 

bneven regelmallg gepubliceerd. 
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Actiegroepen 

Wanneer de maSSahysterie eemnaal om ZIch heen heeft gegrepen, ontstaan op 
een bepaald moment acttegroepen. De vraag van het publiek om maatregelen 
wordt neergelegd In actieprogramma's: meer politie, een verscherpt vervol
gingsbeleid en zwaardere straffen. Vaak: wordt beklemtoond dat het om een 
heel nieuw probleem gaat, om zo bijzondere maatregelen. te rechtvaardigen. 
Wanneer gezagsorganen onvoldoende resultaten boeken, kan dat voor mensen 
aanleiding zijn speCIale acttegroepen te vonnen. Soms sluiten oestaande groe
pen ZIch bij een meuwe beweging aan. Lang niet altijd echter hanteren de di
verse groepen dezelfde opvattingen of bepleiten gelijke oplossmgen. 
Het zijn vaak een bepaalde categone mensen die ZIch aanslUlten, het type van 
<Ie moraattidder. Volgens Cohen (1972) heeft de moraattidder de nelgmg sterk 
te overdrijven en zaken te srrnpel voor te stellen. Zijn gedrag houdt voor een 
groot deel verband met het zogenaamde autoritaue- persoonlijkheidssyn
droom. 

,,De moraalridder is de man (of vrouw) die, uitgerust met een absolute mo
raalftlosofie, zich ten doel stelt het kwaad waaraan hij zich stoort, uit te roei
en. Hij wordt gedreven door zowel gepaste verontwaardiging als eigenbe
lang. ( ... ) Hij ZIet zijn beweging aIs een zaak van de lange termijn, OOk nadat 
de korte-tennijndoelstellingen zijn bereikt. Hij laat ziCh weinig gelegen lig
gen aan objectIeve tnzichten, betgeen, wals Smelser opmerkt, typerend IS 
voor nonngerichte opvattingen. Wanneer het kwaad inderdaad optreedt, dan 
was het voorspeld; wanneer het wegblijft, is bet plan veranderd doordat er 
een spelletje wordt gespeeld." 

Vanaf het allereerste begm van de affaire bestond m Oude Pekela een actIe
groep rond het artsenechtpaar JOnker. De grootte van dit groepje varieerde: 
soms werd de kring uitgebreid omdat andere :gelovlgen: ziCh aansloten. Later 
echter stelden velen ziCh pasSlef op of verloren hun geloof in het JOnker-dog
ma. Veel ouders werden door twijfel verscheurd en zochten bevestlgmg of ont
kenrung van hun vermoedens door de vergaderingen bij te wonen die door de 
kruisvaarders werden belegd. Om deze groep been bewoog zich een aantal 
concentrische cirkels van minder actieve en betrokken ouders en daaromheen 
bevond zich de kring 'ongelOVIgen;. Deze laatste groep was met erg gelukkig 
met de manie! waarop dOkter JOnker en zijn medestanders voortdurend voe
ding gaven aan de massahysterie. De burgemeester, die weliswaar van merung 
was dat er wel iets aan de hand zou kunnen zijn geweest, had zo zijn twijfels 
over het geobsedeerde gedrag van dokter Jonker: 
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"Wat mij ook frappeerde was dat, heel in bet begin, in een weekend, Jonker 
een rapport heeft opgesteld over de feitelijke gebeurtenissen. Dat was nadat 
ik van anderen hoorde dat ook hun kinderen betrokken zouden zijn. Toen 

was mijn gedachte: hier deugt iets niet. Als je aIs huisartsen zo barcL werkt 
aan die zaak: en dagelijks bij diverse ouders langsrijdt - Je hebt ook een nor
male praktijk te doen - en je eIgen kinderen zouden zijn betrokken, dan zou 
ik in zo;n weekend, als je wat meer rust hebt, wat aandacht besteden aan die 
kinderen en geen rapport schrijven. Dat klopt nieL Dus dat verhaal heeft hen 
zo gebiologeerd. dat alles aan de kant geschoven is. Dat vond ik een beetje 
vreemd. Maar hij heeft het rapport toegezonden. Latere rapporten heb ik met 
meer gekregen. Ik. zei: hoor eens, dat IS JOuw iezing van de gebeurtemssen. 
Niemand heeft JOu aangesteld als officiële geschiooschrijver van deze affai
re. Dus je .kunt het me toesturen; ik neem het voor kennisgeving aan, maar 
ik doe er niks mee." 180 

Het echtpaar JOnker speelde een aetteve rol in het leggen van contacten tussen 
de pers en gezinnen die met de ideeën van deze twee hUlsartsen sympathiseer
den. Als gevolg daarvan werd in de media de indruk gewekt dat deze groep de 
visie van de gehele oevolking van Oude Pekela vertolkte. Het VOlgende CItaat 
uit het rapport van het echtpaar JOnker toont aan dat opzettelijk gebruik werd 
gemaakt van de media: 

"De kans dat deze zaak binnenkort toch weer breed. mtgemeten zal worden 
door de pers is onzes inziens groot. Op ZICh is dit niet erg; men mag in Ne
derland eindelijk wel eens weten dat er hier wat gebeurd is, wat niet wmaar 
iets is en dat dit realiteit is, dat dit zeker ook elders mogelijk IS. Van belang 
is wel dat dit op goede wijze gebeurt. Indien de benadenng van de pers niet 
goed. wordt aangepakt, behoort recherchewerk van de pers dan zeker tot de 
mogelijkheden gezien de uitspraken van de ouders: 'dan vertei ik alles wat 
ik weet, alle panden en alle verdachten'!! Nu is deze golf nog mogelijk te 
breken, maar niet lang meer!" 91 

De groep vormde een concentnsch geheel. TOCh ontstonden er wat scheurtjes 
in de l1eehtbeid van de kring: één echtpaar stelde ZIch later m het proces wat 
nunder afhankelijk op en eind 1988 begon het tot de kleuterleidsterPieters 
door te dringen dat de zaak een obsessie was geworden; andere ouders verlo
ren hun vertrouwen In het huisartseneChtpaar en wilden mets meer met de zaak 
te maken hebben. De JOnkers bleven echter voortduren<! de stabiele factor m 
het geheel. 
Gedurende de heie periode dat de zaak zich voortsleepte, waren de politieke 
aard van de kruistocht. de paranOla en hèt gebrek aan inzICht in de maatSChap
pelijke ontwnehting die erdoor werd veroorzaakt overduidelijk; de rapporten 
van het huisartsenechtpaar spreken in dit verband duidelijke taal: 

"Het IS teleurstellend de WeInIge aandaCht te vernemen van de hogere over
heden. Is op grond van alles wat nu bekend is met een extra aiertheid van de 
Nederlandse ouder op zijn kind op zijn plaats? Zonder paniek te veroorza-
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ken zijn dit toch zaken die meer aandacht verdienen van de verantwoordelij
ke autoriteiten. Staat het kind, waar ook in de westerse wereld, nu niet meer 
bloot aan de gevaren van infectueuze kinderzIekten als mazelen en paraty
fus, heel andere gevaren liggen heden ten dage op de loer. Dit ontkennen is 
niet alleen zeer krenkend voor de Slachtoffers en hun directe omgevmg, 
maar ook het hoofd in het zand steken voor de realiteIt. Wij hopen dan ook 
dat ook Den Haag op een positieve wijze gaat bijdragen aan de oplossmg 
van Cleze zaak, en aan de beschenning van de kinCleren in deze tijd aan deze 
gevaren, waar ook in NederlanCl. Bovendien zal men ziCh internattonaal 
hierop moeten focussen. Dit laatste geldt zowel het jeugdhygiënische aspect 
van preventIe en begeleiding, als het justitiële m het kader van opsporing. 
Het vonnen van politieteams met personen met ervaring in het horen van 
kinderen met betrokkenheid in seksuele exploitatie zou een goede zaak zijn, 
opdat Cle effectiVlteit van het onderzoek verhoogd kan women en de schaCle 
zo veel mogelijk beperkt. GeZIen het toch waarschijnlijk mternatlOllale ka
rakter van de bende zou OOk samenwerking wenselijk zijn op mternationaal 
niveau met specialisten op dit gebied." 92 

Ongelovigen 

De bUItenste kring, de longelovigenl, maakte nauwelijks deel uit van het beeld 
van de louders van OUde Pekela' dat door de pers werd geSChetst. BeriCht na 
belicht liet aoorschemeren aat ae angst het gehele aorp tot één bOlwerk had 
gesmeed. In feite konden velen in Oude Pekela het verhaal maar met moeIte 
geloven. Hun VISte kwam heel wat mmder in de publiciteit. Een ouder van een 
uenJarig kina reageeroe aestijds als volgt: 

"Je moet de zaak ook met overdrijven. Lang met alle ouders halen hun kind 
iedere dag van SChooi omdat ze bang zijn dat er iets gebeurt. Ik: doe dat ook 
niet. Je kan die kinderen niet binnen hOUden. Als er wat moe] gebeuren, ge
beurt het toch. Dat hou je met tegen." 93 

Er waren ook veel ouders die wel vennoedden dat er iets aan de hanCl moest 
zijn geweest, maar die zicn met achter de extreme beweringen van de club
Jonker schaarden. Mevrouw de Haan: 
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"Trijntje Nijboer heeft mij verteld dat de kinderen hier achter uit de tuin wa
ren gehaal~ met een clown in de auto die voor het huis was gestopt en toen 
naar de kerk midden in het dorp was gereden. En daar had die clown ze mee 
in de kerk genomen. Dat vond ik sowieso aI heel sterk. Want het vait toch 
op. Ik bedoel: als hier een clown het hUlS langSloopt - en het was een mooie 
zom~mag, dus led~reen ~lt bUlten - dan valt het op dat Iemand daar loopt. 
En die" kerk staat hIer nndden In het dOrp en daar rijdt de hele dag verkeer 
langs. En op dat moment waren ze ook nog de kerk aan het restaureren, dus 

er waren werklui aan Cle gang. Dus Clat moest opgevallen zijn als die kinde
ren ... dat de kinderen tegenover elkaar stonden, naakt, en dat ze dan met el
kaar spelletjes moesten doen. Nee, dat wou er bij mij gewoon niet in. Ik ge
loofde dat niet. Roddels, ja, ik geloof dat de hele boel daar wel een beetje op 
gebaseerd is, op roddels. De meeste mensen in Oude Pekela zullen zeggen: 
nou, er IS wel iets gebeurd, maar met zoals wat zij gezegd hebben. En het 
merendeel van Oude Pekela denkt er zo over. Dat weet ik zeker." 180 

Het beeld aat zo van ae zaak Quae Pekela ontstollO, kan geaeeltelijk geweten 
worden aan de selectIeve beriChtgeving van de media. Maar ook degenen- die 
niets liever zagen dan dat de stonn van publiciteit zou afnemen en daarom niet 
meer met de media wilden praten, hebben daarin een rol gespeeld. Burgemees
ter Smidt, die zich vanaf het begin tot op zekere hoogte sceptisch had opge
steld, probeerde de zaak wat te temperen door de media uit de weg te gaan en 
achter de schennen met mensen te praten. Dokter Zevenhuizen VOlgde hetzelf
de patroon. Hij praatte alleen over de zaak wanneer zijn patiënten erover be
gonnen en waarschuwde hen onder VIer ogen ervoor op te passen ziCh door de 
golf van massahystene te laten meeslepen. In het volgellOe hoofdstuk wordt 
duidelijk dat ondanks deze aanpak de ontstane paniek niet afnam. 

De buitenstaanders 

Voordat we van het onderwerp 'kruistochtloverstappen naar het VOlgende punt 
is het van belang een bepaald type kruisvaarder onder de loep te nemen en wel 
die figuur die het probleem het zijne maakt en de heersende massahysterie 
voor eIgen doeleinden aanwendt. Een gebeurterus als In Oude Pekela trekt al
tijd aergelijke bmtenstaanaers aan: idealisten, profeten of fanatlOi. In Ouoe Pe
kela bleef de Club-JOnker ae monopoliepositie bekleaen en met uitzollOering 
van de paragnoste Judith Laadstra en prof. Jaap Doek werden geen kruisvaar
ders van bUIten Oude Pekela In de mng opgenomen. Zij zorgden wel voor de 
komische noten m het totale drama. De geschiedenis kent meer voorbeelden 
van labiele en excentrieke, politieke idealisten die ZiCh als leider of als profeet 
opwerpen. Het gros wordt meestal voor gek verklaard, maar een enkeling ver
schijnt toevalligerwijze op het juiste moment op het toneel en spreekt tot de 
verbeelding van ae bange, aoor hystene bevangen massa. 
Hun wijze van optreden zegt iets over het soort mensen dat ZIch als leider van 
een massanystensche beweging opwerpt. In Oude Pekela kregen zij echter 
geen voet aan de grond; hun tIming was verkeerd en hun ideOlogIsche fonnu
les pasten met bij ae sfeer van het moment. Maar met een betere Ilmmg en bij 
een andere affaire hebben zij alle mogelijkheden om hun tnomfen te vieren. 
Eén van die buitenstaanders m Oude Pekela was Tom Dinnesen, de man achter 
de schennen van de rechtse organisatIe 'Actiegroep Burgerbelangen'. Jarenlang 
heeft hij actIe gevoerd tegen drugs, homoseksualiteIt, kinderporno, pedofilie en 
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vele andere vonnen van, in zijn ogen, maatschappelijk verval. De zaak Oude 
Pekela bood hem de kans, dacht hij, nieuwe bOndgenoten te vmden. 
Toen de affaire net aan het rollen was, stelde hij een pamflet op aan de ouders 
van Oude Pekela. Het Nieuwsblad van het Noorden benchtte hierover; 

"Bij bevolking en sChoolleiding in Ouele Pekela IS gisteren grote veront
waardiging en boosheid ontstaan over de verspreiding van folders bij scho
len aan sChoolkinderen en aan volwassenen in andere delen van Oude Peke
la. Bij de EuropaSChool kwam het gistermorgen tot een woordenwIsseling 
tussen de verspreiders van de folders en mwoners en leerkrachten." 144 

Dit bewijst te meer dat een groot deei van de bevolking in Oude Pekela ZIch 
met door de massahysterie had laten meeslepen. Burgemeester Smidt: 

.. We kunnen dit soort acties niet tegenhOUelen. maar ik: vlOd het misbruik: 
maken van de SItuatie. Ik hoop dat de Pekelders zich hierdoor met laten op
fokken. Dergelijke acties hebben ook geen zm." 144 

Het IS echter met denkbeeldig dat Dinnesen v lak na het optreden van dr. Mik 
een ontvankelijker publiek had aangetroffen. Nu verdween Tom Dinnesen lilt 
het Oude-Pekelaverhaal. 

Een andere buitenstaander was Judith Laadstra, geen onbekende van Tom Din
nesen. Zij hebben vaak contact met elkaar en streven op velerleI gebied een 
zelfde doel na. Haar vooraanstaande positie heeft Judith Laadstra te danken 
aan de 'snoepwmkel-affaire" die in Haarlem speelde. 
Deze zaak verdient enige toelichting. De affaire maakte een golf van massa
hystene los die veel lijkt op die in Oude Pekela. De eigenaar van een snoep
wlllkel had gedurende een periOde van een aantal maanden, of misschien wel 
langer, ontucht gepleegd met ten minste één meisje. In die penode kwamen 
veel kinderen In de winkel en de man zou ook met een aantal andere kinderen 
onoorbare contacten hebben gehad. 

Toen de feiten werden ontdekt. werden de verhalen van de angstige en veront
waardigde ouders steeds onwaarschijnlijker. Bij hun ondervraging gmgen zij 
ongeveer net zo te werk ais 10 Oude Pekela, waardoor hun kinderen ongewild 
aanzIenlijke psychische Schade opliepen. In elk geval moest één kind psychia
tnsch en medisch worden behandeld. De Haarlemse politie had moeite de ge
Obsedeerde ouders In de hand te hOUden. Renate Dorrestem besChreef in De 
Tijd hoe het Openbaar Ministene tegen de zaak aankeek: 
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,,De stads arCheoloog is ingeschakeld om te onderzoeken wat de geheimzm
mge grot toch kon zijn waarvan alle kinderen repten, en heeft alle grachten 
m de buurt nagespeurd op mogelijke ondergrondse krOChten. OOk hebben 
rechercheurs van de zedenpolitie ;tot ZIekmakens toe' kinderporno bekeken 
zonder OOIt een van de buurtkinderen in de films te herkennen. Men heeft 

gedaan wat men kon, en die mevrouw moet nu eens ophouden de zaak oe 
hele tijd op te rakelen." 145 

Met name Judith Laadstra heeft m Haarlem een rol van betekems gespeeld bij 
het ontstaan van de massanysterie. Zij was een van de opnchters van de orga
nisatle 'Stichting Stop Seksueel Geweld tegen Onze Kinderen'. Ouder andere 
door deze organisatle heeft de zedenangst ZIch toen kunnen verspreiden. Voor 
eIgen rekening liet Judith Laadstra een grote blauw-wltte affiche arnkken die 
naar veel scholen in Nederland werd gestuurd. Verscheidene leerkrachten en 
andere autontelten, zich niet bewust van de pathOLOgIsche motieven achter de 
angstaanjagende kreten, meenden er goed aan te doen de affiche op het mede
delingenbord op te hangen. Op die manier werkten zij echter mee aan de ver
spreiding van ongegronde angsten. De affiChe hing ook m een aantal gemeen
tehuizen en politiebureaus . 
Dit soort vrouwen vormt een reëel gevaar. De zedenangst geeft hun als het wa
re een vrijbnef hun geraaskal vrijelijk te lilten. Zij krijgen daann zelfs erken
mng van lichtgelovIge. bange ouders. Zij doen ZIChZelf voor ais deSkUndigen. 
verspreiden hun visie via oe media en besmetten het land met zedenangst: 

"Nu dit soort zaken mondjesmaat boven water komt, merk Je hoe droeVIg 
het is gesteld met de opvang van slachtoffers. Zelfs een gevestigde instelling 
als het RIAGG of het daarvan afgeleide MOB weet Z1ch geen raad. Logisch. 
het probleem IS altijd bedekt geweest. ( ... ) 
Een meens onhandelbaar geworden kindje van drie kan een schokkende er
vanng niet onder woorden brengen. Hoe kom je dan achter de waarheid? 
Via een poppenrollenspel kwam die plotseling naar boven. Een probeerspel. 
maar het werkte, ook bij andere kinderen. En van spontane tekeningen zijn 
we ook veel wijzer geworden." 146 

Toen de zaak in Haarlem eenmaal wat geluwd was. richtte mevrouw Laadstra 
haar Jauistocht op OUde Pekela. Margalith Kleijwegt schreef; 

"In hun wanhoop met concrete bewijzen te komen, grepen de ouders alles 
aan. Het aanbod van de paragnoste Judith Laadstra 'de zaak' op te lossen, 
kwam daarom als een geSChenk uit de hemel. Mevrouw Laadstra reiSde van 
Haarlem naar -Oude Pekela en bood haar diensten aan het rechercheteam 
aan. Ze ging zelfs een paar keer 011 pad met rechercheur Tijen. Vooral dat 
laatste boezemde de ouders vertrouwen m. 
De dadertheone van de paragnoste was tamelijk spectaculair. De zaak m 
Oude Pekela zou direct verband houden met de ontvoering van Heijn. Vol
gens haar visionaire begaafdheid zou de man naar wie heel Nederland zocht 
het laatst gesignaleerd zijn in Boertange, een klein plaatSje vlakbij Pekela. 
Judith Laadstra sprak ook met een vijftal ouders; ze luisterde en nam de tijd 
om met hen rond te rijden. Bij sornrmge verdachte panden kreeg mevrouw 
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Laad_stra het te kwaad. Ze werd rOOd en ging trillen: 'hier was iets gebeurd'. 
Op ZIChzel~ geloofden de ouders ?et wei. alleen ze Konden er zo weinig mee. 
DOkter IetJe JOnker IS de enige 10 Oude Pekela die nog regelmatig contact 
met mevrouw Laac1stra heeft." 35 

Dit verhaal werd gepubliceerd lang nadat de politie door bet traceren van het 
losgeld de zaak-Heijn had opgelost. De ontvoering was het werk van één man 
geweest e~ ~r bestond ~een enkel verband met Oude Pekela. Er was geen en
kele aanWIJZIng dat Judith Laadstra de oplossing 10 het 'mysterie' van Oude Pe
kela kon aan~agen, net zo min ais ze daar bij de zaak-Heijn in was geslaagd. 
Evenals de kinderen werd ze door de Ouders rondgereden. Zij wees mensen en 
plaatsen aan, die de oUders zelf OOk aanwezen. De ;winsf van deze 'seances' 
was dat ten rmnste één onschuldige persoon m OUde Pekela maatschappelijk 
werd dOOdverklaard. 

In een drie uur durend. interview beschreef zij achteraf haar visIe op de zaak 
Haarlem en het verband met OUde Pekela: 
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"Je moet het goed begrijpen; drugshandel, wapenhandel, gokverslaafden, 
homofielen en pedofielen ZItten allemaal bij elkaar. Het is hetzelfde feno
meen. AlIes is hier in Nederland geregeld door de Nederlandse Maffia, en 
erachter ZIt een grote seksbaas. Die zit aan de top. Ze hebben dit al veel va
ker gedaan. Zelden of nooit hebben ze zo'n grote groep als in Oude Pekela 
meegenomen. Ik denk dat de ouders erbij zijn betrokken, in Oude Pekela. 
We weten alles. We weten wie de grote man is, die is de papa van de maffia. 
We gaan met a1~een af op meldingen, zoals de politie. Zij moeten wachten 
tot ze een melding krijgen. Wij doen ons eigen onderzoek. Dus we komen 
gegevens tegen die de politie met heeft. 
De politie m OUde Pekela denkt dat het gaat over honderddrieënveemg kin
deren. Ma.ar we weten d~t het meer is. Je moet rekenen op meer dan twee
honderd kinderen. Geen mcestgevallen hier. Het gaat over aantallen pedofie
len en ?om~.fiel~n. Het gaat steeds verder. Deze kinderen waren op een 
verschrikkelIjk bIZarre mamer misbruikt. 

We ~ebben al videobanden van kinderen UIt OUde Pekela. Die kun Je kopen 
van de hOge heren ~oor f50.000,-. We hebben er een van. Als ik probeer die 
?and. t~ ZIen, word ik: ziek. Ik kan er niet tegen. Ik moet zelf verwerken wat 
ik op de band heb geZIen voor ik een stap verder kan. 
~llee~ mensen ;:net veel geld kunnen zo'n band kopen. Die man van Martijn, 
die '" h~ hee~ Ie OOk weer? De pedofielenClub. Die heeft zo'n band. In zo'n 
ClU~ kan Je zo'n band huren. We hebben een privé-detectIve betaald om zo'n 
cl~b te penetreren .. Maar. als je verschrikkelijke dingen met kinderen met 
wilt doen dan kom je er met in. Ze wisten dat hij een spion was. Ze zaten de 
hele avo?d koffie te_ drinken. Niets is er gebeurd. Ze hadden de kinderen er
gens anders heen gebraCht. 

Banden van Oude Pekela kun Je kopen. Er zijn behoorlijk veel kopIeën van 

m omloop, zo'n twintig verschillend.e banden, volgens mijn sChattmg. Eten 
van ontlasting en drinken van urine ZIt m de band. Ze hebben alles meege
maakt; ze willen het niveau verhogen. Alles moet sterker worden. zo Zit het 
in elkaar. 
De mensen die hier naar Oude-Pekelapomo kijken, zitten 10 Den Haag. De 
kinderen UIt Haarlem vertellen dezelfde verhalen als de kinderen UIt Oude 
Pekela. dus ik weet dat het dezelfde mensen zijn. We weten de: namen van 
deze mensen. We weten alles. Een keer stond ik elke dag wel drie maanden 
lang voor een gebouw waar ik wist dat ze kinderporno vervaardigden. Ik 
merkte niets. maar ik wist het wel. Dat kan je voelen. Ik ben paragnost. Ik 
sta met elke dag drie maanden lang voor niets m de kou. Maar de politie 
iuistercLe niet naar me. Ze dekken deze mensen. Ze zijn betaald. 
De politie beSChennt deze mensen. Dat komt door cellentekort. Zeker. En 
die man in de snOepwInkel. Hij heeft een fotoboek vol van foto's van kinde
ren. Alle sOOrten kinderen; jongens, meisjes, meestal tussen twee en acht 
jaar. Pedofielen kwamen en bladerden door zijn boek. Als ze een kind wil
len hebben. moeten ze betalen, heel veel geld. Pedofielen zijn heel rijk. Dat 
komt door de maffia. Ze moeten betalen en dan gaan ze het kind van straat 
oppakken. De pedofielen kUnnen het kind gebruiken voor alle vieze dingen. 
Dan geven ze het kind. een injectie en dus vergeet het kind alles en zetten ze 
het kinei weer op straat. Niemand. merkt het. De ouders merken niets. Nie
mand. Vaak zijn de kinderen niet langer weg dan een uur. Kinderen worden 
overal misbruikt op zo'n verschrikkelijke manier. Het gebeurt elke dag. 
Mana was een van z'n slaChtoffers. Ze was vijf jaar oud en ze moesten haar 
10 een ziekenhuis behandelen voor afkickverschijnselen. Ze was verslaafd 
aan de pilletjes die ze gebruiken, zo vaak: was ze misbruikt. Verslaafd! Ne
derland is vogelvrij voor alles. Voor alles! 
Kortnais Altes zou een band kunnen kopen. Die heeft dat geld liggen. Roet
hOf van de PvdA denk ik, of van de VVD, die heeft het geld. Hij heeft een 
lezing gedaan voor deze zielige homofielen. En er zit een gIgantische seks
koning aChter." 180 

Overbodig te zeggen dat Judith Laaastra geen videobanden als bewijs kon la
ten ZIen. 

De derde buitenstaander die m Oude Pekela Opdook was Belt Dorenbos, aan
Vankelijk directeur van de EvangeliSChe omroep, maar vanaf 22 juni 1988 full
urne directeur van zijn eIgen StiChting Rainbow. Evenals Tom Dinnesen ging 
hij ervan mt dat de memngte in Oude Pekela hem met open armen zou ontvan
gen. Hij beZOCht het dOrp, beZIeld van zijn zendingsopdracht en deelde pam
fletten UIt waarin hij zijn actIeprogramma tegen kinderporno UIteenzette. Hij 
kondigde aan op de etalageruiten van boekwInkels die 'vieze boekjes' verkoch
ten, stiCkers te plakken. Hij maakte melding van zijn plan naar een aantai rege
ringsleiders te schrijven, zoals Thatcher, Mitterrand, Kohl en Lubbers en hen 
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op te roepen een mternationaal samenwerkingsverband OP te nchten om kin
derporno te lijf te gaan. 
Om de enonne omvang van de door hem gestelde taak te beseffen, IS het van 
belang Dorenbos1 defInitie van kinderporno te kennen: iedere foto of adverten
he die een zekere hoeveeJheid naakt toont. Onder deze definitie vallen daarom 
foto's uit vrijwel ieder tijdschrift, zoals Privé, Nieuwe Revu, Playboy, Cosmo
politan, Panorama en ElsevJer. Volgens Bert Dorenbos ..... zetten deze tijdschrif
ten porno-sadisten aan kinderen te verleiden en seksueel te mlsbruiken." 147 
Evenmin ais Tom Dinnesen, viel Bert DorenbOS in Oude Pekela een warm wel
kom te beurt. Boze inwoners vertelden hem te vertrekken en zijn pamfletten 
werden naar hem teruggegooid. RoeI Waalkens m de Wmschoter Courant: 

"Verscheidene Pekelders waren woedend over de actie, die nogal indringend 
schijnt te zijn gebracht. 'Als ze mij zo'n papier hadden gegeven. had ik ze 
voor me uitgeschopt', zeI een Pekelder gisteren nog steeds kwaad. Hij en an
deren willen er niks meer over horen." 148 

Verder werd Dorenbos ervoor gewaarschuwd dat bet wettelijk verboden was 
om, tegen de wens van de eigenaren van de boekwinkels, stickers op hun etala
geruIten te plakken. De week daarop verscheen DorenbOS m Veenendaal, waar 
hij pornoboekjes begon op te kopen met de bedoeling het matenaal ceremo
nieel voor de 'Oude Kerk' te verbranden. De enigen die er baat bij hadden, wa
ren de pornoverkopers. Hij had het plan van de raamstickers laten varen. Do
renbos werd meegedeeld dat hij de pornObOekjeS op de gemeentelijke 
vuilstortplaats kon dumpen vanwaar het pornovuil voor verbranding naar de 
vuilverbranding m Rijnmond zou worden meegenomen. Maar hij gaf met op. 
Er werden nieuwe plannen gesmeed: 

"In plaats van een vuurtje te stoken zal Dorenbos morgenochtend voor de 
Oude Kerk, met enkele manden vol met verscheurde pornobladen bij Zlch, 
een verklanng voorlezen waarom hij deze actie houdt. Verder zal hij stencils 
mtdelen met aan de ene kant de namen en adressen van de winkelS waar de 
omstreden bladen te koop zijn en aan de andere kant een modelbrief, waar
mee verontruste burgers de winkeliers kunnen vragen met deze handel te 
stoppen." 149 

OndankS al zijn energle en zijn theatrale creativiteit wordt Bert DorenbOs door 
sleChts weinig Nederlanders serieus genomen. De pers behandelt hem mm
zaam of gebruikt hem in een enkel geval ter opluistering van de .krant of ter 
omlijstmg van serieuze, ethiSChe discussies, maar nooit om zelf zijn versie van 
GOdS woord te verkondigen. In tegenstelling tot de Veremgde Staten, waar fi
guren als DorenbOs enonn veel vOlgelingen krijgen en, met te vergete~ het fi
nanciële succes dat daannee gepaard gaat, vmdt religieus fundamentalisme in 
Nederland nauwelijks emge weerklank. Dergelijke figuren vinden m dit land 
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een te grote scepsis en een intellectuele traditie op hun weg. 
DorenbOS verdwijnt echter met van net toneel. Ook dat is typerend voor de Ne
derlandse samenleving. Hij mag zijn zegje doen, maar naast zijn ideologiscne 
tegenstanders; naast zlekenhulzen waar abortus wordt gepleegd, naast alleen
staande OUders, waaronder homofielen en lesbiennes, en naast de Vereniging 
Martijn voor pedofielen. Tegen deze achtergrond voert hij zo nu en dan weer 
een nieuwe act op. 

Dokter Jonker "vertegenwoordigt de ouders van Oude Pekela" (Foto:Chris 
aeJongh) 
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Hoofdstuk 12 

Kruistocht in Oude Pekela 

Dit hOofdstuk vertelt het verhaal van Oude Pekela. Het gaat met over kinder
lokkers of kinderporno, maar over mensen die andere mensen trachten te over
tUigen. Alle facetten van zedenangst die m de voorafgaande hoofdstukken zijn 
beSChreven, lopen als een rode draad door het verhaal. 
Op vrijdag 22 meI 1987 maakte mr. Severem, persofficIer voor het parket in 
Groningen, het resultaat van het politie-onderzoek bekend. en trachtte d.aannee 
de zaak: tot de juiste proporties terug te brengen: 

"We hadden 10 feite slechts één concreet geval. Een Jongetje dat vennoecle
lijk met een stokje in de anus is gestoken. Daar hebben waarschijnlijk seksu
ele moUeven aan ten grondslag gelegen - van een vOlwassene, maar het kan 
ook een ruw spelletje tussen kinderen zijn geweest. Het wondje IS opge
merkt door de ouders. Ze zijn met het kind naar de dokter gegaan en daarna 
heeft het vooral deze forse omvang genomen. Dat was met terecht ( ... ) 
De verklanngen van de kinderen zijn verward, tegenstrijdig en zo weinig 
concreet. dat er met uit opgemaakt kan worden dat kinderen m handen zijn 
gevallen van VOlwassen die hen naar een woning of andere lokatie hebben 
gebracht." 24 

De woedende ouders protesteerden hevig. Een aantal ouders belde de rijkspoli
tie In Gronmgen op en vroeg mr. Severein om uitleg. Een moeder vertelde aan 
de WinSchoter Courant dat zij samen met andere ouders een advocaat In de 
arm had genomen. Er werd geëist dat mr. Severem naar OUde Pekeia zou ko
men om zijn verklaring toe te liChten. Een andere moeder verklaarde: 

"Het is heel begrijpelijk dat de officier de ouders wil geruststellen. maar hij 
moet niet doen alsof datgene wat de kinderen zeggen, niet meetelt. Dit is zo 
emstlg, daar mag Justitie Z1ch met op deze mamer van afmaken." 94 
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Eén moeder belde woedend naar de Wmschoter Courant en nep: .. Het zijn er 
dertig!" 63 De protesten konden de feiten met veranderen. De bOze te!efoontjes 
bevatten geen meuw bewijs vau kinderporno. De plaatselijke pers Citeerde op 
maandag 25 meI mr. Severein: 

Als mensen zich liever laten leiden door geruchten 10 plaats van door fei
;~n, dan ben ik uitgepraat. ( ... ) Ik wil dat alleen maar terug brengen tot de 
werkelijkheid. Ik wil voorimmen dat mensen gaan denken dat er 10 OUde 
Pekela allerleI gnezels lopen waardoor kinderen niet meer veilig over straat 
zouden kunnen gaan. Het is verstandiger om mensen niet onnodig ongerust 
te maken. Er zou een sfeer van massahystene kUnnen ontstaan. En dat vind 
ik hoogst onaangenaam. Dat heb ik geprobeerd duidelijk te maken." 95 

Als eerste gebruikte nu. Severem het woord 'massahystene'. Hij had gelijk, al 
werd het hem niet in dank afgenomen. Het .s inderdaad met altijd even plezie
rig om de waarheid te horen. Mr. Blok trachtte de aanwakkerende storm wat te 
luwen: 

"Wij deden die mtspraak 10 de hOOp de onrust onder de bevolking te kunnen 
verminderen. Er begonnen ook in andere plaatsen verhalen over ontuchtza
ken de ronde te doen. Wij wilden olie op de gOlven doen, maar dat heeft 
averechts gewerkt." 96 

Later schreef Frits Abrahams in Elsevier: 

,,( ... ) Hoofdoffic.er nu. J.A. Blok stond voor een uiterst pijnlijk dilemma. 
Zou hij de volkswoede riskeren door - evenals destijds Severem - te verkla
ren dat de zaak bulten alle proporties was opgeblazen? Of zou hij maar doen 
alsof hij 'de nieuwe ontwikkelingen' allemaai erg serieus nam? Klaarblijke
lijk besloot hij tot het laatste, geZIen zijn verklaring in AVRO's Televizier 
dat het toch een grotere affaire was dan collega Severem destijds had kun
nen voorZIen. 
Het was niet de moedigste beslissmg, maar ze was wel begrijpelijk, want 
Blok had inmiddelS ook de hete adem in zijn nek van de verontruste mlms
ter van justitie Korthais Altes en de wakkere anti-kinderpomolobby onder 
leiding van het CDA-Kamerlid Van den Burg, die al Jarenlang vruchteloos 
probeert te bewijzen ct.at in Nederland op grote schaal kinderporno wordt 
vervaardigd." 63 

De twee daaropvolgende weken hield de plaatselijke pers zich rustig. Achter 
de schermen echter rolde de zaak verder. Nonnaal gesprOken treedt een hoofd
officier met op als persofficier. Mr. Blok nam deze taak echter van mr. Seve
rem over m de veronderstelling dat het hem wellicht beter zou lukken de ou
ders in bedwang te hOUden. Mr. Severein werd gevraagd geen publieke 
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verklaringen meer over de zaak Oude Pekela af te leggen. 

Escalatie 

Vanaf het moment dat nu. Severein zijn persverklarmg had afgegeven tot 5 ju
ni nam het aautal bij de politie aaugegeven meldingen toe tot zevenng. De ver
halen van de kinderen kwamen in de meeste gevallen los in de vraaggesprek
ken van de leidsters van de twee kleuterscholen met de kinderen. De 
kleuterleidsters stelden de oilders ervan op de hoogte dat hnn kind verteld had 
met de kinderlokkers te zijn meegeweest en advIseerden hun dit aan de politie 
te vertellen. Sommige ouders pakten de draad verder op en bevroegen hun kin
deren opnieuw. Dokter Jonker schreef: 

,,Helaas is dit soms zeer stressvol gebeurd: uren werden kinderen doorge
zaagd als betrof het hier verhoren. Aan de hand van gegevens werd de auto 
gepakt en werden verdachte locaties bezocht. ( ... ) De scholen gaven de ou
ders dan wel aanwijZ1ngen om verder te gaan met hun kinderen als zij de in
druk: hadden ct.at ze erbij geweest waren. OOk werd. door de scholen geadVI
seerd om contact op te nemen met de politie. Later werden de kinderen op 
school verhoord door politie in de klas In een afgescneiden hoekje tijdens 
spel." 97 

De ondervragmgen op school werkten op allerie. gebieden door op de kinde
ren. Somnuge kinderen mochten bij voorbeeld vau hnn leeftijdgenoten met 
meer meedoen met voetballen of werden niet meer voor verjaardagsfeestjes 
uitgenodigd zOlaug zij hnn verhaal niet bij de politie hadden gedaan. Somnuge 
kinderen werden Jaloers op klasgenoot jes die alle aandacht kregen omdat ze 
waren 'meegeweestl. 
Ondanks het feit dat er geen concrete bewijzen waren, rees bij een aantal poli
tiemensen het vennoeden dat er meer aan de hand was dan men tot op dat mo
ment had verondersteld. Eén agent bij de rijkspolitie en woonacht.g in Oude 
Pekela geloofde OOk dat zijn kinderen met de kinderlokkers waren meegegaau. 
Hij werd een van de Sleutelfiguren van de clUb-JOuker. Tijdens de beginfase 
van het onderzoek zette deze agent ZIch enorm m om alle verklaringen op te 
nemen van kinderen die beweerden dat zij bij de zaak betrokken waren ge
weest. Hij was met deskundig op het gebied vau het verhoren van kleine kin
deren, geloofde hun verhaien onvoorwaprdelijk en noteerde kritiekloos alles 
wat hem werd verteld. Later zouden zijn collegals van de afdeling Jeugd- en 
Zedenzaken van de rijkspolitie m Groningen tijdens de evaluaue vau de ge
beurtenissen van die eerste week zijn handelwijze bekritiseren. Niettemm hield 
de politie vast aan haar beleid dat alle klachten seneus genomen moesten wor
den, zelfs de meest onwaarschijnlijke verhalen, en dat het onderzoek voortge
zet moest worden. 
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Sommige politiemensen concludeerden uit de verhalen van de kinderen dat een 
aantal van de kinderen, waarschijnlijk lekker gemaakt met beloftes van snoep 
en feestjes, door alS clOwn verkleae onbekenden was meegelokt. Sommige 
kinderen verklaarden elkaar op de televisie te hebben geZIen en hadden het 
over felle lampen, waardoor net verband werd gelegd met seksspelletjes die 
mogelijk waren gefilmd. Uit verhalen over bittere drankjes en prikjes maakte 
men op aat er arugs waren toegediend. Alboewel binnen net reehercneteam 
verschillena over de verhalen werd gedacht, hechtte geen enkel lid van politie 
of justitie onvoorwaaraelijk geloof aan de verhalen. Het is eenter moeilijk op 
grona van de openbaar gemaakte informatie en mtervlews met betrokken per
sonen te achterhalen wat er binnen het korps precies gepasseerd is. 

Landelijke publiciteit 

Op vrijdagocntend 5 jum liet Iemand van ae politie burgemeester Smid! ter 
goedkeunng een persbenent lezen. Burgemeester Smidt: 

"Tot op dat moment is de affaire niks anders cLan twee heel kleme berichtjes 
- niet eens in het begin. maar later - m de regionaie pers, zoals er dagelijks 
honderden berichtjes staan. En dat was prima. Maar toen kwam er vlak te
gen zo'n lang weekend een perscommumqué van de rijkspolitie. Ik heb dat 
perscommuniqué in concept gezien. Iemand liet mij dat zien. hoewel die 
man er misschien helemaal met toe bevoegd was. En daar werd een getal ge
noemd van zeventig en daar werd ook gesproken over downs. En dat weten 
de betrokkenen ook; ik. heb tegen hen gezegd: breng dat niet zo naar bUlten. 
want je kunt de reactIe wel voorspellen. Dat getal moet eruit en die clown 
moet er uit. Dat zijn dingen. die pikt de pers op. Eruit met die dingen! 
Dat commumqué is toch de deur ultgegaan. zonder die veranderingen. Lie
ver helemaai geen commumqué. maar het is toch de deur uitgegaan. Hoe dat 
nou komt dat is een interne affaire bij de rijkspolitie. Ik weet aChteraf geZIen 
hoe het is gegaan, en ook wel een beetje wat de reden daarvan bij somrmge 
lieClen geweest is. Daar wil ik verder geen oordeel over vellen; het is Jammer 
dat het gebeurd is. Dat perscommuniqué heeft een gigantische publicltClt 
uitgelokt. Tot op dat moment was er naar mijn gevoel sprake van een nog 
beheersbare situane. Tot dat moment. Maar toen is de zaak geëxplooeerd en 
was er dus eigenlijk geen houden meer aan." 180 

Er bestaan sterke. mdirecte aanwijzingen WIe het persbericht heeft laten uit
gaan. Niemand wilde echter de blunder toegeven en de politie. die WIst WIe er
voor verantwoordelijk was, deed er verder het zwijgen toe. Peter Hofstede sug
gereerde dat een politiefunctionatis die er auidelijk belang bij haa aandacnt op 
de zaak te vestigen, het rapport op het meest strategische moment heeft vrijge
geven. Aan het eind van die vrijdag kon het persbericnt weliswaar tot alle be
langrijke media doordringen. maar verSlaggevers nadden met meer de gelegen-
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neid om bij justitie bevesugmg van net benent te vragen, waar ae mnoud haa 
kUnnen worden weerlegd. Het was de vrijdag voor het lange pinksterweekend. 
Het departement was gesloten, maar de pers werkte volop. Het bencht kon on
gehinderd drie aagen blijven circuleren. Vanaf aat punt was geen terugkeer 
meer mogelijk. De daaropvolgende week werd Ouae Pekela wereldnIeuws. De 
aandacht die de pers aan de zaak besteedde, veroorzaakte nog meer onrust in 
net aorp. De bewenng dat zeventig kinderen bij de affaire betrOkken waren, 
was ook meuws voor de meeste ouders, die er tot op dat moment geen idee van 
hadden genad dat net gebeurae op ZO grote schaal had plaatsgevonden. De on
gerustheid nam daardoor nog verder toe en leidde tot het ondervragen van nog 
meer kinderen. 
De woede van een aantal ouders in OUde Pekela werd nog verder aangeWak
kerd door he! feit dat ae politie rtiet in staat bleek ae venneende misaadigers 
op te sporen. Politie en Justitie bevonden zich in een moeilijk parket. Wanneer 
zij hadden toegegeven dat alles het werk was geweest van een onbekende, 
zware mISdadigersbende die er vervOlgens tussenuit geknepen was, zouden zij 
voor schut hebben gestaan. Zouden zij hebben verklaara aat er mets was ge
beurd, dan zouden zij de verdenking op ziCh hebben geladen dat zij de zaak m 
ae aoofpot wilden stoppen en dat zij de angst van ae ouaers bagatelliseerden. 
Toen politie en justitie probeerden de middenweg te bewandelen, kwam de kri
tiek van beide kanten. Intussen kreeg een harde kern boze ouders, onder aan
voermg van dOkter JOnker en zijn vrouw, aandacht van de media en eiste dat 
maatregelen zouden worden ondernomen. 
Als reactie op de bewermgen dat de politie feiten aChterhield, kwamen de ou
aers op dinsaag 9 juni m spoedvergadermg bijeen, waarbij verSlag werd ge
daan van de vorderingen van het politie-onderzoek. In die week steeg het aan
tal meldingen bij de politie van kinderen die erbij betrokken zouaen zijn 
geweest tot aChtennegentig. Van de miSdadigers ontbrak nog steeds elk spoor, 
ondanks de vele tip~, waaronaer die van Judith Laadstra. 
In die tijd waren er in Ouae Pekela arie nUlsartsenpraktijken. Met Ultzondenng 
van één kina waren alle kinaeren die ziCh bij de politie nadden gemeld, patiënt 
van dOkter Jonker en zijn vrouw. Volgens dokter Janker waren de kinderen van 
dokter Zevenhuizen en dokter FelS ook met de kinderlokkers meegeweest. De 
ouders wilden echter de feiten niet onder ogen zien, zo beweerde hij, en bevon
den ziCh nog 'in de ontkenmngsfase'. Over zijn eigen onderzoek SChreef hlj het 
volgenae: 

"Wij hebben gekozen voor een actieve benadering en hebben alle ons be
kende 'patiënten' beZOCht. Tevens hebben we geprobeerd een beeld te krij
gen van de situatIe van de kinderen aan de hand van een vragenlijst, mec1e 
om snel inZICht te krijgen in de problematiek en om eventuele follow-up te 
kunnen maken; m het aigemeen werd deze actieve benadering als positief 
ervaren. Zo heb ben wij vierenzeventig kinderen UIt onze praktijk in beeld 
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gebracht. Dit aantal kon groter zijn, maar door verschillende omstandighe
aen bij ae patlenten was het met mogelijk deze vragenlijst bij iedereen op te 
nemen."98 

Het is twijfelachtig in hoeverre de ouders de actIvIteIten van dokter Jonker po
sitief beoordeelden. SommIge ouders wilden niet meer dat hun kinderen wer
den ondervraagd, en de ouders van ten minste één kind weigerden hun kind 
aan een medisch onderzoek te laten onderwerpen. 
Het drama, zoals zIch dat m de media ontvouwde, miste echter zijn Uitwerking 
niet. Alhoewel het verhaal ongelooflijk was, nam ae gemiddelde Nederlanaer 
het als waar gebeurd aan. De kinderen waren niet langer dan veertIg rnJnuten 
gemIst. Juist in aat tijdshestek zouden de pornografen, vermoma als clown, 
aoor het dOrp zijn gegaan, hadden de kinderen meegenomen en ook weer pre
cies op tijd teruggebracht om te voorkomen dat zij betrapt zouaen worden. Een 
dergelijke redenering is aes te merkwaardiger wanneer in aanmerking wordt 
genomen dat de SOCIale controle in een dOrp als Oude Pekela vrij groot is. Voor 
een aantal ouders was dat juist het bewijs dat de bende uit ervaren. zware cn
minelen bestond met internationale contacten. Elders in het lana was men bang 
dat de bende ook C1aar zou verschijnen of zelfs al aan het werk was geweest. 
Politiewoordvoeraer Jan Manng zag ZIch voor ae vrijwel onmogelijke taak ge
steld het publiek te mformeren zonder lemana voor het hoofd te stoten. Nie
mand in Gromngen of Ouae Pekela wilde het explOSieve woord 'massahysterie' 
meer m de mond nemen. OOk nu weer hadden gematigae verklaringen geen 
enkele Uitwerking: ae storm ging niet liggen. Jan Maring trachtte met de nodi
ge diplOmatieke behoeozaamheid aan te geven dat er voor de kinaerlokkerij 
geen bewijzen gevonden waren. Het resultaat was een verklaring die voor 
tweeërlei uitleg vatbaar was: 

"De kinaeren brachten ons naar bepaalde wonmgen of flats waar ze zelf 
naar toe gebracht zouaen zijn. Maar bij een nieuwe poging om hun verhalen 
te controleren, wezen ze steeds weer andere womngen en flats aan. OOk 
kwam het voor dat meerdere kinaeren vertelden dat bepaalde feiten zich al
lemaal op een en aezelfde middag hadden afgespeeld, terwijl aat in de tijd 
geZIen VOlSlagen onmogelijk was." 29 

Deze woorden hebben de onzekerheid en algemene ongerustheid waarschijn
lijk alleen nog maar meer versterkt. Terwijl het voor ae hand haa gelegen dat 
de ouders de conclUSIe zouden trekken dat de kinC1eren helemaal niet meegeno
men waren naar een gebouw, stelden zij JUIst vast dat zij naar meerdere plek
ken waren gebracht. De popUlaire pers, die de sfeer goed aanvoelde, gaf het 
publiek waar het om vroeg. JOM Jansen van Galen SChreef in de Haagse Post: 

" ... Maar nog voordat er ook maar iets aannemelijk was, had De Telegraaf 
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zijn conclusies al getrokken.· 'In Oude Pekela heeft een professionele bende 
zeventig kinderen van drie tot zes jaar meegelokt om ontucht met hen te ple
gen' stelde een hoofdartikel. zonder schijn van bewijs vast, om vervolgens 
meteen maar 'maxmmm straffen' te eisen: 'Geëist mag worden ctat de in Ne
derland bijna spreekwoordelijk geworden ovennaat van begrip voor zeden
misdadigers aChterwege blijft en aat zij tot ae hoogst mogelijke straf women 
veroordeeld.' Nu is die zogenaamde ovennaat de laatste Jaren door strengere 
straffen al flink afgeroomd, en overigens is niet duidelijk waarom begrip 
voor omstandigheden en aChtergronden in gevai van zeaendelicten geen rol 
zou mogen spelen. Ongetwijfeld maakte De Telegraaf Zich hier de tolk van 
ae stem des volks, die alweer van castratie repte." 21 

Over zo'n publiek en gevoelig onaerwerp heeft vrijwel Iedereen zo zijn me
mng. De populaire pers wekte de in<1mk aat over aeze zaak geen genuanceerde 
opvattmgen bestonden. Niets IS nunder waar. Heel wat mensen, waaronder ook 
ouaers in Ouae Pekela, hadden hun twijfels over ae pornohende. Zij realiseer
d.en ZIch dat, zelfs wanneer er iets was voorgevallen, de ldnderen geen licha
melijke beschadiging hadden opgelopen en dat ae zaak maar heter genegeera 
kon worden. Zij namen de massahysterie voor wat zij was. Het was met voor 
niets dat de stem van de kruisvaarders zo schril werd. De 'hysterici' moesten 
steeds harder gaan schreeuwen om anderen te overtUIgen. 
Het waren met name ae extreme opvattingen, die tn de kranten of op het Jour
naal nog eens extra aandaCht kregen, die het publieke vernaaI gmgen vonnen; 
het waren de VISIes van diegenen die boordeVOl morele verontwaardiging en 
mateloze woede zaten. De massahysterie bood hen een uitlaatklep en de gele
genheid om hun mening aan Iedereen op te dringen. 

Het onderzoek beëindigd (1) 

Precies twee maanden nadat de eerste officiële klacht was ontvangen, trachtte 
justitie het onC1erzoek te staken. Voor de tweede keer protesteerde de club-Jon
ker hevig. Een aantal ouaers dreIgde zelf de zaak te gaan onderzoeken. Be
hoedzaam, maar met klem, probeerde mr. Blok uit te leggen waarom het onde
zoek zou moeten worden gestaakt. Hij verklaarde: 

"We zijn Ultgerechercheerd. En werkelijk, er IS een geweldige recherche-In
spannmg geleverd. Wij komen niet vefder. De verklaringen van de kinderen 
zijn té diffuus en té chaotisch. De politie moet reiten hebhen. ( ... ) hl aeze 
zaak:. hebben we geen bewijs, we hebben alleen verklanngen. De kinderen 
spreken elkaar voortdurend tegen. We hebben zoveel verschillende SIgnale
menten. Ze noemen bUSJes m alle kIemen en wijzen niet alleen huizen aan, 
maar ook flats en boerderijen. Een kind wees ook een bejaardenhuis aan, dat 
leek ons niet erg waarschijnlijk. Ik begrijp niet dat de ouders met hebben ge
merkt dat de kinderen weg waren. Mijn vrouw ging iedere vijftien minuten 
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buiten kijken toen de kinderen nog klem waren. Als er echt 111 groten getale 
iets was gebeurd, hadden de ouders het moeten zien." 43 

De verslaggeefster Margalith Kleijwegt plaatste deze Ultspraken in een vijan
dig getmte context. Nadat zij erige tijd met dokter JOnker en een aantal van 
zijn patiënten had doorgebracht, schreef zij ontroerende verhalen over getrau
matIseerde gezmnen en kinderen. Met betrekking tot het commentaar van mr. 
BlOk schreef ze: 

,,Het zijn dit soort opmerkingen waar de ouders gek van worden. Massanys
tene, ze hadden beter moeten opletten. De verhalen zijn te wazig. Het kan 
allemaal niet waar zijn." 43 

Vrij Nederland was het propagandakanaaJ geworden voor dokter JOnker en zijn 
knng van vertrouwelingen. Burgemeester Smidt was niet erg gelukkig met het 
artikel: 

"Je moet, los van je eigen opvattingen, geduld hebben. WaChten op de re
constructie. Daarom IS het ook met goed. dat de oUders. of WIe dan ook. het 
politiewerk overnemen." 99 

De schade was echter aangericht. Politiek geZIen leek het mr. BlOk verstandig 
de ouders te vriend te houden en het onderzoek voorlopig niet te staken: 

"Tips en een compositiefoto van mogelijk betrokkenen rechtvaardigen ver
der onderzoek. maar directe aanwijzingen die tot opsporing van daders zou
den kunnen leiden. ontbreken." 100 

Een aantal maanden lang leek het oppervlakkig gezien rustig te blijven. Het 
zag ernaar uit dat de strategte van mr. Blok had gewerkt. ZOlang de ouders 
maar het idee hadden dat er iets werd gedaan, hielden zij ZIch stil en, wie weet, 
zou de tijd haar werk doen en zou de stonu gaan liggen. 

De externe deskundige 

Justitie in Gronmgen had inmiddels dr. Gerrit Mik aangesteld om de verhalen 
van de kinderen te onderzoeken en feiten van fictie te scheiden. Zowel politie 
als justitie waren er vrij zeker van dat in Oude Pekela niet meer had plaatsge
vonden dan een spelletje tussen kinderen onderling. Beide waren ervan over
tuigd dat een deskundige tot dezelfde conclUSIe zou komen. Ook Burgemeester 
Smidt daCht dat dr. Mik de ouders zou kunnen geruststellen: 

,.Ik heb Mik gevraagd: 'doe me een lol. Als Je nou toch 10 die functie voor 
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het Openbaar MinIsterie beZ1g bent, probeer ze een beetje te te~peren.' Nou, 
dat IS niet gelUkt. Ik. denk dat het omgekeerd gewerkt heeft: Mik_was over
tUIgd - dat heeft hij me verteld - van de enonn goede aanpak van het artsen
echtpaar. Dat was dat. Dus dat heeft met geholpen." 180 

Dr. Mik was door justitie aangesteld op advies van Procure~-Ge?-e~aa1 H. Ad
dens m Leeuwarden. Beide heren kenden elkaar van de umvers1telt. Ac~teraf 
geZIen is het duidelijk waarom de keuze van ?r' Mik in _dit g.eval fout IS ge
weest. Hij had ervaring met adolescenten en met met kleme kinderen. ~?ven
dien had dr. Mik vanaf 1981 niet meer als psychiater gewerkt vanwege zijn po

litieke loopbaan. Mr. Blok: 

"Mik heeft de opdracht geaccepteerd. omdat hij meende die a~ te kUnnen. 
Als ik mijn auto voor reparatie naar een garage breng en men. ~eeft daar al~ 
leen ervaring met fietsen, moet die monteur dat zelf tegen ITI1J zeggen. Wij 
hebben geen reden om aan Miks deSkUndigheid te twijfelen." 96 

Later werd dr. Mik aldus geclleerd: ,,Er 18 geen ervaring met dit soort situ
aties.'· 51 Onlangs zijn er diverse boeken uitgekomen die de psycholOgiSChe 
processen behandelen die gepaard gaan met beweringen van seksueel mIS
bruik. Een boek van Wakefield & Underwager (1988) behandelt uitgebreid het 
SCheiden van feiten en fictie na veelvuldige ondervraging. Het bevat meer dan 

aChthonderd verwijzingen. 
De benoeming van dr. Mik. betekende het einde van de eerste golf van massa
hystene in Oude Pekela. Gedurende de maanden dat dr. Mik met zijn onder
zoek bezig was, verflauwde de belangstelling van de media. De zed~nangst 
broeide echter nog steeds onder de oppervlakte en dokter Jonker hield het 

vuurtje brandende. 
Op 6 september overhandigde dr. Mik zijn rapport aan justitie. Hij had eenen
twintIg kinderen ondervraagd en had de conclUSIe getrokken dat de meeste ver
halen authentiek waren. Hij schatte dat zo'n dertig tot vijfendertig kinaeren bij 
de zaak betrokken waren, maar sloot niet uit dat ook andere kinderen, die hij 
niet had ondervraagd, met de zaak te maken hadden. Dokter Jonker kwam te
gen die tijd al op een aantal van ten minste negentig en misschien we~ meer 
dan honderd kinderen die met de kinderlokkers waren meegeweest. In feIte dus 

vrijwel alle kleuters van Oude Pekela. 101 

Ondanks hun twijfels accepteerden politie en Justitie het rapport van dr. Mik. 
alsook de verklanngen van de eenentwintig kinderen, als mtgangspunt voor 
verder onderzoek en voor de constructie van een hypothetISche misdadigers
bende. De kinderen werden geconfronteerd met foto's van mogelijk verdachte 
personen. Hun reactIe, in combinatIe met infannatie over mogelijke lOkaties, 
bracht het aantal verdachte personen terug tot zeven. Deze mensen werden 1ll 
de gaten gehouden en hun telefoon werd. afgel1llsterd. Vijf van hen werden 
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door de politie ondervraagd. 
Uit het eindrapport van ae politie blijkt auidelijk aat dr. Mik een centrale rol 
bij ae fotoconfrontatie speelde. Deze confrontalIe vona namelijk plaats op ba
sis van die beSchrijvingen van ae kinaeren die hij als zeer overtuIgend had aan
gemerkt. De methode was gebaseerd op cirkellogica en ook nu weer kwam 
geen bruikbaar bewijsmatenaal op tafel. 
Tijdens ae eerste fase, toen ar. Mik nog niet bij ae zaak betrokken was, waren 
ae kinaeren al tot het venelIen van ae verhalen aangezet. Soms werden ver
dachte personen in de gesprekken met de kinderen genoemd of omschreven 
om op die manier uit de vage verhalen cometere aanwijzingen te krijgen. De 
kinaeren pikten infonnatie op van hun ouaers en identificeeraen bepaalde per
sonen als de kinderlokkers uit hun verbeelding. Sommige ouders namen hun 
kinderen mee naar het huis van een verdacht persoon. Voor het hUlS staande, 
stelden ze dan vragen aan het kind over hoe het huis er van binnen uitzag. Het 
beeld m de fantasiewereld van de kinderen werd daardoor steeds concreter. 
Warmeer het kina de 'veraachte' zag, wees het hem aan. 
Later reden de politie en dr. Mik met de kinderen rond en vroegen hun ver
dachte personen en plaatsen aan te wijzen. Dat gebeurde dan vaak op basis van 
ae UItgelokte verhalen van ae kinaeren. Een aergelijk voorval, waarbij uiteUI
aelijk een onschuldige grootrnoeoer van een aantal bizarre activiteiten wera 
beticht, werd aoor Margalith Kleijwegt beschreven. Geaeeltelijk illustreen het 
artikel de bijgelovIge, onwetenschappelijke benadenng van ar. Mik en geaeel
telijk ook levert het vernaal het bewijs dat een dergelijke suggestieve Joumalis
lIek meer suggereert dan via het beschikbare bewijsmateriaal kan worden aan
getoona. 

"Er waren politiemensen mee en een paar kinderen. Mik stond in het weI
land, hij keek In de verte. Twee mannen van wie met duidelijk was wat ze er 
deden, renden plotseling weg. De kinderen reageerden VOlgens Mik overdre
ven angstIg. 'Vreemd,' zegt Mik. 'Het was heel vreemd'." 35 

Op grond van de beschrijvingen die de kinderen gaven, zorgde de politie voor 
foto's van personen, aan de hand waarvan de kinderen werd gevraagd de kin
derlokkers aan te wijzen. Natuurlijk wezen de kinderen die personen aan die in 
de afgelopen maanden genoemd waren en waar zij opmerkzaam op waren ge
maakt. Deze absoluut onSChuldige mensen werden het slaChtoffer van deze 
methode en konden niet anders dan Zich erbij neerleggen dat de politie hun 
pnvéleven binnendrong. OOk nu weer werden de basisvoorwaarden voor een 
correcte ondervragmg genegeera: er werd bij de fotoconfrontatie geen aubbel
blind-test uitgevoerd en er waren evenmm andere controlemechanismen mge
bOuwa, wals die gebruikelijk zijn m ae SOCIale wetenschappen. 
De geruchtenindustrie draaide weer VOLOp: 
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"Er zijn hier al een paar mensen in Oude Pekela die zo langzamerh,and zeg
gen: die mensen die nou zo vreselijk overstuur zijn, zitten die er zelf niet 
middenin? Dat ze iets met dat hele geVal te maken hebben gehad, ja dat 
wordt dan nou al gezegd, want iedereen IS er zo flauw van, van al die wilde 
verhalen. 
Heel in het begm weet ik: nog wel dat ze een zekere mijnheer Doelman be
SChuldigd hadden. Alleen omdat die man een zwembad bij zijn hUlS heeft en 
twee leeuwen voor zijn huis had staan. Hij was ondervraagd door de politie. 
En een poosje later begonnen de mensen hier in OUde Pekela er al over te 
praten ctat zijn vrouw zelfmoord haa gepleegd, dat die ZIch opgehangen had. 
Het mens is nog springlevend hoor! Daar was helemaal niks van waar, maar 
zo komen dUS die verhaaltjes hier." 180 

Sinterklaas was zo langzamernand m aantocht en met een verhooga tempo 
kwamen de kinderen weer met nieuwe verhalen. Een aantal kranten stookte bet 
vuurtje verder op. De politie trok nog steeos Iedere mogelijkheid na. De steeds 
vreemder won1ende verhalen die de kinderen maanden na de eerste ondervra
gIngen van ae politie nog vertelden, hadden echter geen enkele waarde meer. 
De politie WISt dat. Een aantal maanden eerder nad Jan Marmg daarover ge
zega: 

,,Een zaak gaat op den duur een eigen leven leiden. Naarmate je langer met 
een onderzoek bezig bent, worden de verhalen minder betrouwbaar. Dat is 
In zijn algemeenheid zo, dat is OOk m dit geval zo. In het begm hadden we 
tien verklaringen van kinderen. Daar hechten we meer waarde aan dan aan 
d.e verhalen die later kwamen. Daarvan kun je je afvragen: 'Hadden ze het 
UIt eigen ervaring of UIt overievering?'" 103 

In een aantal gevallen kreeg de politie er genoeg van steeds maar weer door 
ouders opgeroepen te worden omdat er zogenaamd nieuwe feiten aan het licht 
waren gekomen. Zij reageerde soms zelfs niet meer. Een moeder die contact 
met ae politie had opgenomen, beklaagde ZIch: 

"Ik kreeg ineens meuwe feiten; een duidelijker omschrijving bijvoorbeeld 
van de lokatie waar het gebeurd moet zijn. Ze wuden de volgende dag ko
men, maar ;morgen; duurt nu al drie maanden. We krijgen geen erkenmng 
van de feiten. Ik heb de indruk dat ze denken dat we liegen." 71 

Strategisch geZIen was het waarschijnlijk niet zO verstandig van d.e politie te 
laten merken dat men geen waarde hechtte aan de zogenaamd nieuwe feiten. 
De actievoerders gebruikten deze verkeerde zet in hun strijd tegen politie en 
Justitie. De VOlgende dag verweerde mr. BlOk ZIch: 

"Er wordt door drie à vier man hard gewerkt aan het onderzoek. De verkla-
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ringen en de tipS die binnen zijn gekomen, worden serieus genomen. Alleen 
heeft het onderzoek nog niet geleid tot het resultaat dat ik graag zou zien en 
de ouders met mij." 104 

Dokter Jonker schreef in zijn derde rapport dat een aantal ouders zich hennner
de dat hun kinderen de vonge zomer nogal verwoed in de turn hadden staan 
graven. De kinderen vertelden dat de kinc1erlokkers hen hadden gedwongen 
hun ervartngen op te schrijven en die te begraven opdat niemand ae waarheid 
zou ontdekken. 105 Somnuge ouders geloofden het verhaal. Zij weIgerden ech
ter dit gegeven als 'bewijst aan de politie door te geven omdat zij, zoals zij be
weerden, alle vertrouwen in Justitie hadden vedaren. Politiek geZIen bevond 
bnrgemeester Smidt zich evenals mr. Blok m een moeilijke positie. Hij kon 
niet ondubbelzjnmg bewijzen dat ae verhalen wel, geaeelteliJk of niet waar 
waren. Zo nu en dan leek hij door zijn eIgen speculaties te worden overtuigd: 

"Men kan duidelijk een reconstructie geven, men kan de mtentie van het 
hele gebeuren goed weergeven, men weet wat er gebeurd is, ook hoe het or
ganisatorisch in elkaar zit. Maar dat is nog iets anders dan het bewijstech
mscn hard maken en in een rechtszaak winnen. Dat IS het probleem." 106 

In feite zag niemana meer kans een auidelijke reconstructie van het gebeurae te 
maken; men kon alleen nog maar speculeren over de mtenties van de venneen
de kinderlokkers; niemand kon meer aangeven waar de werkelijkheid ophield 
en de fantasie begon; de meeste mensen konden ziCh met voorstellen hoe zoiets 
geraffineeras had kunnen gebeuren, als het al was gebeura. Wat ae bnrgemees
ter over ,,het bewijstechnisch hard maken" zeI, versterkte het gerucht dat de 
miSdadigers bekend waren maar dat zij om een of andere ;technische' reden niet 
zouaen woraen opgepakt. Het 18 vaak heel moelijk om achteraf de aChteriiggen
ae gedachte bij iemanas betoog m de krant te reconstrueren. De mterpretatie er
van kan naar tegengestelde kanten mtvallen. De onc1uidelijkheid ontstaat vaak 
door het onnauwkeurig CIteren door de pers. Burgemeester Smidt schreef: 

,,Het CItaat uit de krant geeft een onjUIste indruk. De opzet was een aantal 
mensen duidelijk te maken. dat er verschil is tussen wat zij menen dat er ge
beurd IS en het technisch/juridisch sluitende bewijs leveren. Met andere 
woorden een pogmg begrip te kweken voor de taak van de politie en het 
Openbaar Ministerie. ( ... ) De conspiratietheorie is door mij alleen in hypo
thetIsche zin gebruikt. Vóór het citaat hoort te staan: 'Gesteld'." 107 

De burgemeester werd in ae VolkSkrant van 9 aecember 1987 geciteera: 
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,,(Er bestaan) ideeën en aanwijzingen over een heel nauwkeung scenano 
van een organisatie waarbij seksueel miSbruik van kinderen een vooropgezet 
plan IS." 108 

Trouw bracht op aezelfde aag het vOlgenae cItaat: 

,,De zaak IS zO langzamerhand goed te reconstrueren. maar de techmscne 
bewijsvoering zai zo lastig zijn, dat we zo'n zaak niet zullen kunnen wmnen. 
Het is zeer twijfelaChtig of de daders kunnen worden vervolgd." 104 

Deze cHaten geven aan aat ae bnrgemeester toentertijd ae mogelijkheid onaer 
ogen zag dat er een crunmele bende bestond. Misschien illustreren ze ook wel 
de complexe, politieke positie waarin een burgemeester zich bevmdt en de 
sterk emotIonele greep die massanysterie op de dingen heeft. Hij WISt dat hij 
zich de woede van een strijdbare minderheid op de hals zou halen wanneer hij 
teveei van zijn scepSIS blijk zou geven, nam het zekere voor het onzekere en 
schaarde ziCh aan de kant van de 'gelovigen'. Misschien heeft hij wel nOOIt m 
ae beMe geloofd en wilde hij alleen maar ae schijn ophouaen. Wanneer hij 
heeft willen trachten met zijn commentaar de club-JOnker tevreaen te stellen, 
is hij daarin met geSlaagd. Later zei burgemeester Smidt over de reacties op 
zijn uitspraken: 

"Op een gegeven moment nebben de ouders publiek gezegd: We vertrou
wen de burgemeester OOk met, ja. en die mag er niet bij zijn en die mag dit 
met en die mag dat met.' Voor die tijd zijn er ook verhalen geweest van: die 
Smidt die staat niet achter ons. Die zal er wel bij betrokken zijn. Die zal wel 
smeergeld hebben gekregen ... dat soort verhalen." 180 

Gedurende de rest van de maand december besteedde de pers weimg aandacht 
meer aan de zaak. Toen verschillende kranten in december zoals gebruikelijk, 
op het afgelopen Jaar terugblikten, verschenen er opmeuw artikelen over Oude 
Pekela. Illustrallef voor ae tenaens van de artikelen waren het verhaal van Rob 
Gollin in de Haagsche Courant, 'In Ouae Pekela 18 de achterdocht gebleven', en 
het verSlag van Jos Gerards m het Algemeen Dagblad, 'Veel oud zeer in Oude 
Pekela.' Het waren artikelen die mgmgen op de menselijke kant van de zaak en 
ziCh concentreerden rond de melodramatische verhaien van het echtpaar De 
Vos. Er wera mets nieuws toegevoega. Mr. BlOk moet ZIch geërgerd hebben 
aan de voorspelbare opmerking dat Oude Pekela met tot het nonnale leven kon 
terugkeren ZOlang de mIsdadigers met waren gepakt en dat daarom het trauma 
van de kinderen en de gezinnen op rekening van het Openbaar Mimstene 
kwam. Er volgaen echter geen opmerkelijke reacties en keunelijk heeft mr. 
Blok het gevoel gekregen aat toen toch emdelijk het moment was aangebroken 
dat hij offiCIeel een einde aan de zaak: kon maken. Bovendien kon de politie, 
die al die tijd nog onwaarschijnlijke aanwijzmgen haa nagetrokken, op overtUI
gende wijze een punt achter het onderzoek zetten. 
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Het onderzoek beëindigd (2) 

In ae eerste aagen van het meuwe jaar liet mr. BlOk een proefballonnetje los. 
Wanneer ouders opbelden, werd hun meegedeeld dat het onderzoek afgerond 
zou worden ondankS het feit dat geen verdachten waren geïdentificeerd. Een 
nieuwe actiegolf kwaro los. Waarschijnlijk heeft het bericht zIch na het eerste 
telefoontje binnen enkele uren door bet dOrp vespreid. De kruistocht werd 
nieuw leven mgeblazen. Op zondag 10 januan gleed bij alle mwoners van Ou
de Pekela een anomeme brief in de bus namens een groep 'verontruste ouders'. 
De bnef bevatte nieuwe en bizarre aetails van seksueel misbruik aat plaatsge
vonden zou hebben: 

"Kinderen zijn geSChopt. met nemen gesiagen. langdurig met het hoofd on
der water gehouden, bewerkt met stokjes. kornkommers en bananen, op het 
hoofd en in de mond geplast, gedwongen poep te eten. mannen af te zUlgen. 
gemeenschap te hebben met vrouwen, gedwongen tot ond.erling seksueel 
kontakt, veelal onder invloed van veroovende middelen in de vorm van 
prikjes, tabletjes en bewerkte lekkernijen." 38 

De brief drong er bij ae ouaers op aan ae volgenae eISen aao politie en justitie 
te stellen: 

,,(1) openlijke erkenmng dat het om een ernsnge zaak: gaat; 
(2) openlijk excuus voor het onderschatten m het begin van de zaak: en uit
spraken als 'massahystene'; 
(3) op korte termijn een voorlichtingsavond; 
(4) met onmiddellijke mgang versterking van het rechercheteam; 
(5) snelle presentalle ter beooraeling van het beloofde hulpplao; 
(6) berichtgevmg rechtstreeks naar de ouders, niet via de pers." 

Een aantal ouders distantIeerde zich van deze actIe in een bflef aan de burge
meester. 
De volgende dag beriChtte het Nieuwsblad van het Noorden over de zaak on
der de kOp 'ExplOSIeve sfeer in Quae Pekela'. Melle WaChtmeester, tijdelijk 
persvoorlichter van de gemeente Oude Pekela: 
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,;Ze (de ouders) willen er mee voorkomen dat ze met geloofd worden. a 
hebben SInds oktober niets meer gehoord. Ook met over de beloofde nazorg. 
Er zijn ouders bij die JUIst rust willen. maar sOITIITI1gen denken daar anders 
over. In mijn ogen zijn er door justitie psychologische InschattIngsfouten ge
maakt. 'hJ 10 de trant van: aIs we de ouders maar rustIg houden, ebben de 
emoties wel weg. Maar die zijn blijven doorwoekeren, met deze escalatie als 
geVOlg." 109 

.1 

De reactIe van burgemeester Smidt ieverde hem waarschijnlijk nieuwe VijtPl
aen op: 

"Ten eerste vmd ik het persoonlijk onnodig om onsmakelijke detail~ In zo'n 
bnef te zetten, Ten tweede IS het onjuist de brief ongencht te gaan verspreI
den. OOk kinderen kunnen die bnef in handen krijgen. En dat SChept weer 
opnieuw onrust wat niet nodig is." 110 

Mr. Blok: 

,,Dat de brief vanuit een stuk verontrustIng IS geSChreven, kan ik: me best 
voorstellen, maar of het zo vreselijk veel helpt, betwijfel ik. Als ouders me 
willen bellen, pnma, ik zal ze die mformatie geven die ik kwijt kan," 109 

Niemand wist waar de brief vandaan kwam. In de verschillende wijken van 
Quae Pekela was de brief aoor onbekenae jongens 1ll ae brievenbus gedaan. 
Mensen die ae jongens hadden zien rondlopen, vertelden aat zij met uit Ouae 
Pekela kwamen. Geen enkele van de betrokken ouders gaf toe de brief ge
schreven te hebben. Evenals net fatale persbericht van een half jaar tevoren 
was het misschien een meesterlijke zet in het spel van massale manipulatIe. 
Het is OOk mogelijk dat de bnef toevallig op het kritieke moment verscheen. 
Bij iedereen ontiokte de brief reacties, ook bij diegenen die er geen enkel be
lang bij hadden de zaak weer op te stoken. 
Mr. BlOk realiseerde ZIch in ieder geval dat het een zeer ongelegen moment 
was om ae zaak af te blazen. Het leek hem het beste om op alle punten van de 
bnef te reageren. Hij legde uit dat het heel nannaal IS dat gegevens over het 
politie-onderzoek niet worden bekendgemaakt, onder andere om verdachte, 
maar eventueel onschuldige personen in beschenning te nemen en om te voor
komen dat rmsbruik van de mfonnatie wordt gemaakt, zowel door het publiek 
als door degenen op wie het onderzoek is gericht. Hij benadrukte dat niets 
wees op een herhaling van het gebeurde in andere delen van het land. Over de 
In ae bnef velTIlelde perversiteiten merkte hij op: 

"Er zit alleen verschil in hetgeen de kinderen verklaren en dat wat bij 
onderzoek boven water IS gehaaId," 111 

Verder wilde hij niet gaan. De Impliciete' zinspeling dat de verhalen onwaar 
waren, was duidelijk. 

Veraachten 

De politie was nog druk met de zaak: bezig, Men was m de laatste fase van de 
fotoconftontaties. Twee vera,chten, aeheer ae Boer (43) en zijn zoon (25), die 
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even buiten Oude Pekela woonden en die door de kinderen waren aangeWezen, 
werden op 12 Januan door de politie voor ondervraging meegenomen. Politie 
en justitie hadden enige tijd geaarzeld om deze stap te zetten, UIt angst dat de 
mannen ten onrechte verdacht zouden worden. Los van de verhaien van de kin
deren leidde geen enkel ander spoor naar dit duO. Hun namen cirCUleerden ech
ter al enige maanden door het dOrp. De politie was een aantal dagen tevoren 
net op tijd bij het hUlS van de heer de Boer gearriveerd om te voorkomen dat 
hij in zijn huÎS door enkele Pekelders in elkaar zou worden geSlagen. 
Beide instantIes beSloten dit laatste, zeer onwaarschijnlijke spoor te volgen. 
Een aantal ouders beschuldigde de politie ervan de inhechtemsnemmg ais pu
bliciteItsstunt te hebben gebruikt aiS antwoord op de anonieme bnef. Mr. BlOk: 

"Die arrestatie was al heel lang gepland. Wij hebben lang nagedacht omdat 
we die mensen niet wilden brandmerken. Dat zou gebeuren als ze na arresta
tie onschuldig bleken te zijn. In de loop van januari bleek dat hun namen al 
op grote schaal onder de ouders CIrCuleerden. Daardoor verviel dat argu
ment. We hadden die twee liever bUlten aanhouding gehoord. maar daar wil
den ze niet aan meewerken." 96 

De inhechtenisneming van het duo betekende geenszms het einde van de kruIS
tocht. Citaat van een vader in het Nieuwsblad van het Noorden: 

"Ik ben nog met m een hoerastemming. Het is nog lang niet zo dat alles 
wordt opgelOSt. Deze aanhouding nad al veel eerder moeten gebeuren. De 
politie WIst van deze verdachten al veel langer het een en ander. Ik vrees dat 
de mannen die nu zijn aangehouden, w geïnstrueerd zijn dat ze niet door
slaan." 112 

Een andere vader beweerde dat de tekeningen van zijn vijfjarig zoontje frap
pante overeenkomsten vertoonde met de verdachte: "Dik, gedrongen en een 
kaai voorhoofd". 113 Het is voor een volwassene al moeilijk om een goed gelij
kend portret te tekenen. laat staan voor een vijfjartge. Dit soort fantasierijke 
liChtgelovigheid bewijst te meer hoe de massahysterie had toegeslagen. De
zelfde vader toonde met zijn VOlgende uitspraak duidelijk aan dat hij niet meer 
met zijn beide benen op de grond stond: 

"Als ik alle stukjes aan elkaar plak, dan kom ik tot de concluSIe dat er een 
pomo- en drugslijn naar het westen van ons land ligt." 113 

Gedurende de twee dagen dat het duo werd ondervraagd. was justitie uiterst 
voorzichtig met de pers. De politie hield de twee mannen op een geheime 
plaats bUlten Groningen vast om hen tegen anderen te beschennen. Mr. BlOk 
moest ZiCh verdedigen tegen woeste aantijgIngen dat Den Haag de bescher
ming van bekende criminelen had gelast: 
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"Ik moet verantwoording afleggen aan de minister, maar er IS vanuit Den 
Haag geen enkele druk op ons UItgeoefend. Het wil met zeggen dat ai die 
maanden dat er mets over de zaak is gemeld, er niks is gedaan. We zijn 
langdung op verschillende sporen bezig geweest. Sonumge liepen dood, an~ 
dere dienden zIch weer aan. Maar uitgezocht werd alles." 114 

In de middag van 14 Januari werden de twee mannen door de politie vrijgela
ten. Mr. Blok achtte het nOOdzakelijk het publiek te waarschuwen niet voor ei
gen rechter te gaan spelen en beloofde de twee mannen politiebescherming. 

Mr. Blok: 

Ze ontleennen niet alleen maar ze zetten ook feiten tegenover eensluidende 
~erklanngen van de kind~en. Hun uitspraken hebben we nagetrokken en we 
moeten toegeven dat ze kloppen. Daarom wil ik ook nogmaals uitdrukkelijk 
verklaren dat deze beide mannen mets met deze affaire te maken hebben." 115 

Het onderzoek beëindigd (3) 

Het was te verwachten: de vrijlating van de heer de Boer en zijn zoon, als ook 
de verklaring van mr. Blok met betrekking tot het onderzoek, brachten de ou
ders opmeuw op de been. Voor 21 Januari. een week later, was voor de ouders 
een voorliChtingsbijeenkomst gepland. Een aantal van hen Ultte dretgementen 
die door de Winschoter Courant werden opgetekend: 

"InmiddelS hebben ouders van zestig kinderen, die bij de kinderlokaffaire 
betrokken zijn, geëist dat er al aanstaande maandag een infonnatiebijeen
komst komt. Wordt er met aan deze eis voldaan dan houden de ouders 
maandag hun kinderen thuis van school." 116 

Mr. Blok en burgemeester Smidt hielden ruggespraak. Er was een aantal prak
tische redenen waarom justitie de vergadering niet vier dagen eerder kon be
leggen. De burgemeester stuurde een brief aan alle ouders, waarin hij begrip 
toonde voor hun bezorgdheid, angst en woede. Hij vroeg de ouders kalm te 
blijven en te wachten tot de komende donderdag. Op een aantal ouders heeft 
de brief wellicht een positieve uitwerking gehad. Bij anderen had de burge
meester zijn geloofwaardigheid voorgoed verloren doordat hij één lijn trok met 
de politie. 
Op vrijdagavond 15 januari kwamen vijfentwmtig ouoers m het dorpscentrum 
'De Snikke' bij elkaar. Het dreigement om de kinderen van school thUlS te hou
den was van de baan. Daarvoor in de plaats werd een UltnodigIng gestuurd aan 
de mWsters van Dijk en Kormals Altes om naar Oude Pekela te komen. De 
ouders wilden niet langer met Justitie of met de rijkspolitie In Groningen 00-
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derhandelen. Om nog meer ouders bij de actIe te betrekken, werd voor de daar
opvolgende woensdag een meuwe, besloten bijeenkomst belegd. De ouders be

sloten tot een georganiseerde perscampagne en de dag daarop brachten de 
meeste kranten verhaien van woedende ouders. Trouw: 

.,Dit is toch vreselijk. Justitie kan dit toch met doen? Het onderzoek: stopt 
misschien. maar de onrust blijft, misschien nog wel jaren. ( ... ) Hoe kan het 
In vredesnaam dat ze acht maanden met zoln onderzoek bezig zijn en dan 
die daders niet kunnen pakken. Dat is toch ongelooflijk. En nu geven ze de 
zaak: op. Dat kunnen ze al die ouders en die kinderen niet aandoen." 93 

Een aantal dagen later SChreef de WinSChoter Courant: 

"Vrijdagavond heeft een groep ouders Zich uitgesproken vóór de aanwezig
heid van de media op de voorlichtmgsavond komende donderdag door justi
tie en politie. C ••• ) OOk hebben zich de afgelopen week enkele ouders tot de 
redactie van deze krant gewend om bepaalde gegevens door te geven. Eer
der al is een brief naar de kranteredacties gestuurd, waarin een aantal eisen 
werd geformUleerd richtmg justitie." 117 

Diezelfde avond verscheen dOkter Jonker 1ll de actualiteitenrubriek 'Brand
punt'. DOkter JOllker: 

"De kinderseksaffaÎIe In Oude Pekela is veel omvangrijker dan altijd is ver
ondersteld. Het gaat vrijwel zeker om meer Clan zeventig kinderen. Boven
dien zijn met alleen peuters en kleuters seksueel misbruikt. mishandeld en 
verdovende middelen toegediend, maar ook oudere kinderen tot een jaar of 
twaalf." 118 

Op 20 Januari, de avond voor de geplande voorlichtmgsbijeenkomst van de 
rijkspolitie, organiseerden de Ouders hun tweede avond, waarop het VOlgende 
persbencht wera opgesteld: 
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,,Persbericht van de gezamelijke ouders. 
Vrijdag en woensdag j.l. zijn de ouders van betrokken kinderen bij elkaar 
geweest. Op de laatste avond waren meer dan zeventig ouders. In een soli
daire sfeer werd de gehele situaue doorgesproken en men was unaniem van 
mening dat men door justitie zeer lil de kou gezet was. Er bestaat zeer grote 
twijfel aan de kwantItatieve en kwalitatieve lilzet van het opsponngsappa
raat. 
Een aantal vragen (bijgaand) zijn gefonnuleera om vooral één front te vor
men tegenover een falende justitiebeleid. De ouders hebben besloten om m 
leder geval begin VOlgende week weer bij elkaar te komen om de stand van 
zaken te bekijken. Er zijn diverse contacten nu parlementarr gelegd, waaron-

der de heer Kosto. voorzitter van de vaste kamercommissie van justitie. De
ze heeft toegezegd eerst het antwoord af te wachten van justitie van vanM 

daag, maar zeker daarin verder te gaan met deze zeer ernstige zaak:. Ook de 
heer Stoffelen heeft zijn meaewerking toegezega. 
De ouders zijn van mening dat deze zaak een nationale en mtemationale 
aandacht verdient. Erkenning van het feit dat er in Nederland kinderporno 
wordt geproduceerd opent de weg naar internauonale samenwerking op het 
gebied van opsporing en preventie. 
De ouders eIsen: 
1. Landelijk coördinatieteam ter voorkoming, bestrijding en opsporing van 
kinderporno. 
2. Een rmmsterieel onderzoek naar het functIoneren van politie en Justitie in 
de zaak Oude Pekela. 
3. Een nieuw onderzoek in de zaak Oude Pekela met voldoende gekwalifi
ceerd personeel onder directe verantwoordelijkheid van de niullster van jus
titie. 
4. Een vaste lokatie waar ouders op een waardige wijze door het onder
zoeksteam ontvangen kunnen worden. 
5. Een snelle inwerkingtreding van het beloofde hulpplan." 

De act.e oogstte in het gehele land sympathie bij mensen die niet begrepen 
waar het allemaal om gmg. PvdA-kamerlid Stoffelen vond ae beslissing van 
het Openbaar Ministene om het onaerzoek te beëindigen voorbang: 

"Ik: vmd deze beslissing bijzonder moeilijk te begrijpen. Enerzijds vanwege 
de grote woede en verontrustIng die het schandaal veroorzaakt, anderzijds 
omdat nu mogelijk de Indruk wordt gewekt dat dergelijke misdaden straffe
loos gepleegd wnden kunnen worden." 119 

Op een congres 1ll Amsterdam sprak prof. Doek ... "schande over de wijze 
waarop er aan de affaire in Oude Pekela is gewerkt." 120 Een van de gevolgen 
van ae acUe van de ouaers was aat mr. BlOk zich strategisch terugtrok: 

"Wij hebben gezegd het genchte onderzoek te zullen beëindigen. Hiennee 
bedoelen we dat het zoeken naar een bepaalde dadersgroep is stopgezet. 
Daann is alles gedaan wat mogelijk is. En tevens is daannee een groot ge
deelte van het onderzoek beëindigd. Het IS niet waar als we zeggen dat het 
onderzoek wordt voortgezet. Maar zowel de politie als justitie VInden wel 
dat er ruimte moet blijven om meuwe gegevens aan te pakken. Hoe dat pre
CIes moet. daar moeten we ons nog over beraden. We hopen daar donder
dagavond meer over te kUnnen zeggen." 121 

Mr. BlOk had toegezegd dat de politie het onderzoek weer zou oppakken op het 
moment dat er nieuw bewijsmateriaal gevonden zou worden. Dat geldt in feite 
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voor Iedere 1ll1sdaadzaak. Er was eIgenlijk niets nieuws beloofd, maar met de 
betreffende Ultspraak deed hij een, vruchteloze, poging de storm van protesten 
in te dammen. 
De enige krant m Nederland die zich temidden van de massahysterie voortdu
rende sceptisch opstelde, was NRC Handelsblad. Manen Abrahamse beriChtte 
over de voornaamste conclusies van het officiële, vertrouwelijke rapport van 
or. Mik. Hij hao zelf het rapport van dr. Mik met gelezen, maar op basis van 
een intervIew met mr. Blok schreef hij het volgende: 

"De Groningse kinderpsychiater prof. dr. G. Mik betwijfelt of er in OUde 
Pekela op grote schaal seksueel IDlSbruik IS gemaakt van peuters en kleu
ters." 122 

Dr. Mik reageerde via de media: 

.. (Ik kan me niet) herkennen in de publicatie. Ik: ben ook nooit door de NRC 
benaderd over de inhoud van het rapport." 123 

Opnieuw bevond mr. BlOk ZIch m een politiek moeilijk parket. Een aantal da
gen later rectificeerde de NRC het door haar geplaatste beriCht: 

"De Gromngse kinderpsychiater prof. or. G. Mik vermoedt dat enkele tien
tallen kinderen 10 Oude Pekela het slaChtoffer zijn geweest van seksueel 
nnsbruik. Absolute zekerheid over het seksueel misbruik kan de door justitie 
ingesChakeld kinderpsychiater echter niet geven. ( ... ) Deze conclUSIe is strij
dig met het bericht m deze krant van afgelopen zaterdag. Dit bericht was ge
baseerd op een foutieve interpretatie van uit het rapport atkomstige informa
tie, waarover wij uit de tweede hand beschikten." 124 

Het incident geeft duidelijk aan hoe moeilijk het was om stelling te nemen te
gen de heersende massahysterie. Tenzij solide, feitelijke argumenten werden 
aangedragen, bestond er geen ruimte voor een kritische opstelling. 
Sommige kranten oroegen ook rechtstreeks een steentje bij aan de kruistocht. 
J. de Jager bij voorbeeld vroeg in De NieUWSbOde om meer gegevens: 

182 

"De stilte waarin justitie en politie meenden aan deze zaak te moeten wer
ken heeft de daders alle gelegenheid gegeven om in dezelfde stilte sporen uit 
te WIssen of zich mt de voeten te maken. Het gemeentebestuur van OUde Pe
kela treft in deze aanpak mijns inZIens blaam. Juist als orgaan dat de goede 
vertegenwoordigmg van de geplaagde en uit het veld geslagen ouders had 
kUnnen zijn, diende de gemeente ervoor te zorgen dat mfonnatie was ver
streKt. 
Als er StraKS 10 Oude Pekela lets gebeurt waann de wanhOOp van ouders 
over win lang onderzoek zonder resultaat valt te ontdekken. kunnen zOWel 

justitie als de gemeente ziCh 'het volgende afvragen: IS het juist betrokkenen 
en bUItenwacht (die feitelijk OOk recht heeft op mformatie) Onkundig te hou
den? Nee, vind ik. Justitie en politie zijn er voor de gemeenschap, die er op 
haar beurt recht op heeft om te controleren of deze organen goed werken en 
de juiste procedures volgen. Maar dan dient de gemeensChap ~el te weten 
wat er gebeurt. Niet achteraf, zoais in Oude Pekela het geval IS, maar tij
dens!" 125 

Goed beSChouwd blijkt deze opstelling op niets gebaseerd. In de eerste plaats 
kan er helemaal geen verband gelegd worden tussen het stilzwijgen van de po
litie en het resuitaat van het oncierzoek. Het kwam beslist niet door het- aChter
houden van informatie aan het publiek dat de misdadigers, vooropgesteld dat 
die er waren, tijd hadden om hun sporen uit te wissen en te verdwijnen. Het te
genovergestelde zou eerder het geval zijn geweest. In de tweede plaats hebben 
politie en justitie. juist omdat zij 'er voor de gemeenschap; waren, hernaaldelijk 
getracht het publiek de allerbelangrijkste informatie te verstrekken die zij maar 
kon geven, namelijk dat er geen bewijs was voor het bestaan van kinderlokke
rij in Oude Pekela. De informatie werd eenvoudigweg met geaccepteerd. 

Elders noemt De Jager (een pseUdoniem) dr. Mik een kinoerpsychOloog, die 
het over "een massapsychose" 125 gehad zou hebben, twee uitspraken die, m 
tegenstelling tot die van de ;ongelovigen', niet werden bekritiseerd of nageplO
zen. De Nieuwsbode gaf geen rectificalle. 

Voorlichtingsavond, 21 januari 1988 

De daaropVOlgende dramatische gebeurtenis m Oude Pekela was cie voorliCh
tmgsbijeenkomst op 21 Januan. De ouders verschenen die avond in een strijd
bare stemming. De zaal hing vol spandoeken, waarop leuzen als De grootste 
clown zit bij justitie', 'Korthals, Blok en Smidt op rij. onze kinderen vogelvrij' 
en 'Haarlem -> Oude Pekela, wie volgt? Limburg?". 
De vergadering was niet toegankelijk voor de pers en personen die niet direct 
met de zaak te maken hadden. De belangrijkste sprekers waren mr. Blok voor 
het Openbaar MinIsterie, K. de Boer van de rijkspolitie en or. Mik. 
Mr. BlOk was de eerste spreker. Hij zette cie feiten op een rijtje en vatte de ver
halen van de kinderen samen; achtennegenUg kinoeren lil de leeftijd van drie 
tot elf jaar waren ondervraagd. Achtenveertig kinderen hadden verklaard sek
sueie hand.elingen te hebben moeten ondergaan of zelf dergelijke handelingen 
te hebben verricht. Van achttIen kinderen werd beweerd dat zij beorelgd waren. 
Op grond van de beschrijvingen waren honderddrie gebouwen in zeven ver
schillende gemeenten onderZOCht. De kinderen hadden vIerenveertig auto:s be
schreven die voor de kidnappmg zouden zijn gebruikt; dertien ervan waren 
oranje, negen rood, vijf blauwen zeventIen van diverse kleuren. De verhalen 
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maakten ook melding van een blauwe caravan en zeventlen bestelauto's die 
verschillend van kleur waren. Mr. Blok: 

"Al d.eze gegevens zijn verkregen uit de verklanngen van de kinC1eren. An
dere sporen of harde feiten die het onderzoek verder konden brengen, zijn 
met gevond.en. Bovenstaande gegevens zijn nader geanalyseerd door het re
chercheteam en de conclusie van deze analyse luidt dat het moeilijk IS ge
bleken realiteIt en fantaSIe van elkaar gescheiden te houden." 126 

Het voorZlchng gefonnuleerae verslag gmg ook m op ae rol van dr. Mik, die 
ae verhalen van ae kinderen geloofde. Het Openbaar Ministene haa ZIch ge
awongen geZien het onaerzoek op basis van het rapport van ar. Mik voort te 
zetten. Mr. BlOk aeed verslag van het schMuwen van ae veraachten en het af
tappen van hun telefoons en legde uit hoe justitie ten aanzien van de zeven ver
aachten te werk was gegaan: 

"AangeZIen alle andere opsporingsmiddelen UItgeput raakten, is besloten de 
verdachten met de bestaande aanwijzingen te confronteren m een recht
streeks verhoor door d.e recherche. Buiten aanhouding is dit gebeurd. met de 
verdachten die door de kinderen m de fotoconfrontatie werden aangewezen, 
maar tegen wie verder wemlg of geen aanwijzingen bestonden. In die verho
ren werden de aanwijzingen niet bevestIgd. In enkele gevallen kon betrok
kenheid zelfs redelijkerwijs worden uItgesloten. In totaal zijn vijf personen 
gehoord. Er IS geen enkel bewijs tegen hen verkregen dat zij met deze zaak 
te maken zouden hebben." 126 

Mr. BlOk deed ook verslag van de aanhouding en ondervraging van de andere 
twee mannen en stelde met nadruk: "Ook de politie IS overtUIgd van de on
schuld van deze personen." Over de fotoconfrontatte ais gevolg van het rapport 
van dr. Mik zei hij: "Dit onderzoek heeft met tot resultaat geleid en biedt geen 
veraer perspectief meer." Uiteraard hemaalde hij ae belofte aat ae zaak her
opend zou worden zodra nieuwe feiten aan het licht zouden komen. 
Hoe de reactles op deze uitspraken precies waren, IS niet bekend, maar wel iS 
auidelijk aat er sprake was van een hoogst explosieve situatie. Dr. Mik hield 
een verbluffenae toespraak waarbij hij politie en Justitie onaermt haalde. Ge
emotioneerd en met nad.ruk verklaarde hij, zowel in de vergadering als later te
genover de pers die buiten stond te waChten, dat de verhalen van de kinderen 
op waarheid berustten en zelfs nog erger waren dan men aanvankelijk haa ver
moea. Dr. Mik: 
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"Ik vmd het goageklaaga, ik vind het heel erg wat gebeurd is. Ik weet aat ik 
er afstanaelijk over praat, maar dit wil ik ook. Ik ben aIs gearagsdeskundige 
mgehuurd om de waarheid naar boven te krijgen. Maar als ik mijn emotles 
rUIm baan zou geven, Sloeg ik alles kort en klein. Ik: zou bandjes kunnen la-

.1'1". 

ten horen van gesprekken met kinderen waarbij Je de tranen m de ogen 
spnngen. Echt hoor, dat is niet genng." 2 

Mr. BlOk reageerae later op het verschil tussen het officiële rapport van ar. Mik 
en diens toespraak op ae voorlichnngsbijeenkomst: 

,,Dat IS ons ook opgevallen. Daarin komt wetenschappelijk twijfel naar vo
ren. Hij wijst op mogelijke 'ruis' die de conclusie zou kUIUlen beïnVloed.en."96 

DOlder Zevenhuizen plaatste het effect van de aanpak van dr. Mik in een rui

mer kader. 

,,De ramp van dr. Mik, behalve het feit dat hij de in~-ach~eraf maak.t dat 
hij niet gekWalificeerd was voor de baan waarvoor hl] .w~ mgehuurd, wa.~ 
dat hij zichzelf identificeerde met de Slachtoffers :va~ dit hele gebeure~. Hij 

zegt: mensen hier UIt Oost-Groningen worden toch met geloofd, maar ik: zal 
me ervoor inzetten dat deze mensen hun geloof krijgen. 
Ik: denk dat hij niet alleen werd meegesleept door de massahysterie. ik denk 
dat hij een van de aanstichters was van de massahystene. Op de avond van 
de 21e schijnt hij ook flink tekeer gegaan te zijn in.het beschrijven van alle 
ellende zoals die heeft plaatsgevonden. Op een manier die, dacht ik, een we

tenSChapper onwaardig IS. .. . _ _ 
Het feit dat Mik was mgehuurd alS deSkundige bij Ultstek en alS zodanlg ook 
met ae nodige tamtam was geprofileerd, terwijl daarentegen aChteraf bleek aat 
hij in plaats van scepticus wel een van de meest gelovlgen was van het hele 
gebeuren, dat heeft de massahystene een geweldige zet achterna gegeven. En 

. . 1 - "180 daardoor werden de proportJ.es nog vee groter gemaakt dan ze al waren. 

Het verslag van Klaus de Boer, hoofd tactische recherche, was het VOlgende 
agendapunt. De meeste punten die mr. Blok al naar voren had gebraCht, wer
aen herhaald. Zowel op groM van ae gegevens van ae kinaeren als ae aange
aragen infonnatie van ouaers en anderen waren m totaal 173 auto's op kente
ken nagetrokken. OOk was onderzoek verriCht naar gesignaleerde voertuIgen 
waarvan het kenteken niet of gedeeltelijk was opgenomen. In Oude Pekela was 
in elf straten buurtonaerzoek geaaan.Maar na de emononele toespraak van dr. 
Mik was het voor ae heer ae Boer met eenvoudig om een tegenovergestelde 
positie in te nemen. Hij deed zijn verhai!-1 aarzelend en verontschuldigend: 

"Over het algemeen verliepen de gesprekken met de kinderen erg ~oel
zaam. Vaak kwam het verhaal er bij stukjes en beetjes uit en ook vaak na 
meerdere gesprekken. De gegevens waren soms zo dat er niet gericht on~r
zoek op kon worden gedaan. Signalementen van daders waren over het alge
meen vaag; er werden veel voertuigen genoemd en ook veel lokaties. Zelfs 
binnen dezelfde groep kinderen vaneerden de gegevens." 83 
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Uit. ~et verhaal van de heer de Boer komt duidelijk naar voren hoe moeilijk, 
pohtlek gezien, de SItuatle van de politie lag: 

"De stand van zaken is nu, hoe teleurstellend ook, ciat er op dit moment voor 
het team geen aanknopmgspunten meer zijn waarop nog verder onderzoek 
vemeht zou kUnnen worden. ( ... ) Weest u ervan overtuigd dat bij ons allen 
begnp aanwezIg was en IS voor de frustratIes die bij u leven. Dit was en iS 
eChter een ernstig gebeuren geweest. Het is niet verantwoord. om zo maar 
mensen aan te hOuden met alle geVOlgen van dien. Juist deze zorgvuldigheid 
en verantwoordelijkheid heeft mede geleid tot de lange duur van het onder
zoek." 83 

Dokter Jonker en zijn vrouw namen het voortouw toen later in de vergadering 
de _ krUlsvaarders aan bod kwamen. Nieuwsgierigen en persmensen wachtten 
bUlten. De camera;g en microfoons werden in de aanslag gehouden. Een lijst 
van achtentWintig vragen werd door de club-Janker aan Justitie ter hand ge
steld. ~e vragen waren rhetorisch van aard en illustreerden opmeuw de gedre
venheId van de actievoerders. Dokter JOnker-Bakker "taijgt applaus wanneer 
zij meldt dat de aanpak van justitie drastIsch moet worden herzien, omdat an
ders niet op de medewerking van de ouders hoeft te Worden gerekend." 127 Zij 
steil: 

,~Er is nog een kruiwagen aan mfonnatie, maar door de opstelling van justi
tie zijn de _ ouders met gemotiveerd om daarmee naar de politie te gaan. 
Vooral de laatste tijd komen er nieuwe verklaringen van oudere kinderen. 
maar Justitie heeft daarvoor geen belangstelling. Het lijkt erop dat Justitie de 
kleme, kennelijk maChtige groep van daders beschennt. Dat zou je maffia
praktijken kunnen noemen." 128 

Tastbaar resultaat van de mformaneve avond lijkt in leder geval wel dat de ou
ders elkaar nog meer VaSthOUden dan voorheen om een gezamenlijk front te
genover Justitie te vannen en hun elS voor een grondiger onderzoek kracht bij 
te zetten. 

Helden en schurKen 

Op het moment dat dr. Mik met de zaal< Oude Pekela naar bUlten trad, werd hij 
door de landelijke pers tot held gebOmbardeerd. Wim Phylipsen en Jan 'fromp 
schrèven m De VolkSkrant: 
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"Zijn zachtmoedige, rustige stem versterkt nog het ontregelende effect van 
een ?nge.hoord verhaal, verteld op een neutrale, bijna afstandelijke wijze. 
Gemt Mik, :voormalig kamerlid voor D66, werd in zijn kwaliteIt van hoog
leraar m de Jeugdpsychiatrie in Juli vong jaar door de Gronmgse Hoofdoffi-

Cier van Justitie mr. J. Blok gevraagd om zich te verdiepen in de OntUCht
zaak van OUde Pekela. ( ... l 
Mik (65) ging aan de slag. Met de scepsis die hij deelde met velen. Maar hij 
heeft ziCh volledig bekeerd en laat daarover geen spoor van twijfel bestaan. 
Van waandenkbeelden, van massahystene is absoluut geen sprake. weet 
Mik. Donderdagavond zette hij in een besloten bijeenkomst zijn bevindin
gen UIteen voor de ouders van OUde Pekela. Het is niet het juridiSCh bewijs, 
wettlg en overtUigend, dat Mik op tafel kan leggen. Maar voor de gedrags
wetenschapper staat vast dat alles wat werd vennoed en meer Clan dat, ook 
waar is. Het is allemaal echt gebeurd." 42 

André de Kromme m De Telegraaf: 

"Prof. Mik heeft de gedetailleerde reconstructie kunnen maken door de kin
deren JUIst niet te ondervragen. De politie was er allang achter dat daannee 
wemlg te bereiken Viel. Als Jeugdpsychiatnsch vakman zag hij kans bij alle 
door hem onderzochte klemt jes de spanmngen weg te nemen. Dat werkte 
aan twee kanten. Het betekende steeds een enonne bevrijding voor het klei
ne kind en het leverde Mik daardoor een schat aan mfonnatIe op. ( ... ) 
Met zijn grote liefde voor kinderen. in zijn beroep veeial beSChadigde kinde
ren, kreeg de jeugdpsychiater stukje bij beetje een beeld van wat er gebeurd 
was." 40 

De Volkskrant en De Telegraaf, trouwens de meeste kranten, kenden op dat 
moment dr. Mik een haast messiaans gezag toe. Uitdrukkingen als ;zijn rustige 
stem" 'gedragswetensChap' en 1zijn grote liefde voor kinderen1 leken hem een 
alibi te verSChaffen. De gewone sterveling moet zijn stelling wetenschappelijk 
onderbouwen en de aanklager moet voor de rechter zijn aanklacht bewijzen. 
De krante-artikelen wekten de in<IrUIC dat dat voor de kin<1erredder dr. Mik niet 
meer gold. Zij illustreerden tevens een ongelukkige trend in de hUlpverlenings
sector: de aanmatigende opstelling van de desl<UUdige die op grond van zijn ti
tel of specIale kenms doet of hij inziCht heeft in waarheden die voor anderen 
een geSloten boek blijven. 
Kenmerk.end voor de wetenschap, in tegenstelling tot religie. is dat zij voor Ie
dereen toeganJcelijk is. Het IS met altijd eenvoudig tbeorieeën of uitvoenng van 
onderzoek te beheersen, maar in wezen is wetenschappelijke kennis nooit ex
cluslef beZit. Een wetenschappelijke stelling ontleent haar geldigheid niet aan 
speciale talenten, eigen inzichten, stemmen uit de hemel of goddelijke visioe
nen. Zij moet lOgIsche en feitelijke mtegntelt bezitten en te allen tijde voor 
toetsing door competente derden toeganJcelijk zijn. Wanneer die mogelijkheid 
met aanwezig is, valt de stelling bUlten het domein van de wetenschap en bin
nen het terrem van de religIe. 
In de tweede plaats neemt de wetenschapper de grenzen van kennis In acht. 
Een goed wetenschapper is zich ervan bewust dat hij weinig weet. Een goed 
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wetensChapper had de politie dan ook alleen maar bevestigd in wat zij al wiSt: 
dat de door de kinderen vertelde verhalen met meer bewezen dan dat het mder
daad verhalen waren; dat waarheid en fictie door de ondervragingen waar
schijnlijk niet meer te scheiden waren en dat de 'signalen; van seksueel mis
bruik legIO oorzaken konden hebben, die echter grotendeeis niet meer te 
achterhalen waren. Dr. Mik was echter geen wetensChapper. Hij heeft zich 
wellicht met gerealiseerd dat hij door de pers de heldenrol kreeg toebedeeld 
om daarmee de meuwswaarde van de verhalen te vergroten. 
Het waren duidelijke beelden waarmee dr. Mik m de kranten op een voetstuk 
werd gezet. Hij werd afgeschilderd als een superprofeet die kennis had van 
verborgen waarheden. Daarnaast was er het beeld van de liefhebbende vader, 
vol gevoel voor de ouders en een bijzondere, bijna bovenmenselijke, liefde 
voor de kinderen. Verder bezat hij een aantal bmtengewone talenten. Hij werd 
beSChreven als een man van het volk, die diCht bij de mensen stond ~en hun taal 
sprak: 

"Ik: ben toevallig In Wildervank geboren en begrijp wel wat van de mentali
teit in Oude Pekela." 130 

De komst van de profeet: 

"Toen ik mijn verhaal vertelde, ging er gejuich op 10 de zaal. Dat komt ook 
omdat ze weten dat ik met hen meeleef." 127 

Het allesomvattende mzicnt: 

"Mensen die het deden met kippen of het met de geit wel lekker vonden, al
lerlei treurige dingen met incest: dat heb ik voldoende meegemaakt. ( ... ) Al
les meegemaakt, maar niet dit." 34 

Genezmg door handopleggmg: 

"Ik: heb met jongens gepraat die een enorme weerzin hadden om het te ver
tellen en ZIch achteraf heel opgeiucht voelden dat ze het aan mij verteld had
Clen. Ik: heb kinderen bij me gehad die volstrekt kapot waren. Toen ze het al
lemaal onder woorden hadden kunnen brengen, zeI een moeder: nu heb ik 
mijn eigen kind weer teruggekregen. Sommige kinderen waren, nadat ze het 
allemaal verteld hadden, thUIS niet meer vreselijk lastig en waren ook weer 
lief tegen hun vader en moeder. Dit soort dingen zijn voor mij het beste be
wijs." 34 

De volkSheld: 

"Ik: zei net dat ik van OUde Pekeia droom en dat doe ik ook, maar vaker 
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droom ik van de oorlog. Als 'een Jochie me vertelt dat hij vooral zo bang was 
toen hij alleen met een meneer en een mevrouw in een kameItJe moest en 
dat hij dacht dat hij er nooit meer ievend uit wu komen, dan IS dat voor mij: 
onderduiken. Dat kamertje van dat jochie is gijzeling en gijzeling IS voor 
mij de oorlog. Ik zie dan weer mijn eigen schuilplaats. Dat is ook een deel 
van mijn woede. Huiszoekingen en de angst dat ze je vinden: dat zijn gijze
lingen." 34 

Het was met mt liefde voor dr. Mik dat de media hem tot held maakten. De 
verhalenvertellers hadden op dat moment een held nodig en dr. Mik speelde 
het spel mee. Niets IS echter voor eeuwig en ook de behoeften van het verhaal 
kunnen veranderen. Dezelfde persoon kan opeens in een tegengestelde roi - de 
schurk - worden gedrukt. De oplage van de krant is evenzeer gebaat bij het 
publiekelijk afmaken van de vroegere held. Frits Abrahamse: 

"Maar terwijl prof. dr. Gerrit Mik, de psychiater, die dagen In emotionele 
betogen de verdorvenheid van de daders SChetste, gmg er een rilling door de 
rijen van zijn collega;s en van vertegenwoordigers van justitie en politie. 
Waar haalde Mik eigenlijk zijn zekerheden vandaan, w vroeg men zich be
zorgd af. Was hij met - het klOnk wel erg oneerbiedig, maar toch - een beetje 
in de war? Men wilde daar best over praten, maar meestal liever 'off the re
cord'. 'Een collega val je niet af.' En: 'Het is zo al allemaal erg genoeg.' Of 
zoals een justitiële autoriteit het mtdrukte: We zullen deze komedie heie
maal moeten uitspeien, we kUnnen niet meer terug.' Zo werd om de onthuL
lingen van Mik een ring van meewarig stilzwijgen gelegd." 77 

Tegen het eind van de week echter was het hyperoolisCh optreden van dr. Mik 
zo sensationeel geworden dat men er niet meer omheen kon. Het was alsof er 
een dam doorbrak: hij werd overspoeld met Jaitiek. In één nacht was de hel
denrOl van dr. Mik omgeSlagen m de rol van de lachwekkende schurk. De pers 
veranderde als een blad aan een boom en de verhalen die zij, via de kritiek van 
zijn politieke collega's en vakbroeders, publiceerde, sioegen om naar de andere 
kant. Hij werd zelden voorgesteld als de man die hij in werkelijkheid was: een 
wat verwarde en incompetente man, bOven ziChZelf UItgetild en meegesieept 
Cloor de golf van massahystene, wals de meeste mensen om hem heen. Prof. 
Marten Brouwer: 

"Ik heb eerder het vennoeden dat de heer Mik ook slaChtoffer IS geworden 
van dezelfde massale verstandSverbijstering, waarvoor ik vorig jaar het 
woord ;massahysterie' gebruikte, omdat dat in de Engelstalige literatuur 
gangbaar IS. Ik voel mij zelfs 10 bepaalde opzichten nog enigszins bevestigd 
in mijn opvatting door de toch wat merkwaardige manier waarop professor 
Mik met gegevens omgaat" 77 
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De zwaarste kritiek op dr. Mik werd geleverd ooor prof. Peter Hofstede. In een 
venneugende aanval in de Haagse Post betitelde hij ar. Mik als 'de s)aJnaan 
van het noorden': 

"Weinigen weten dat Gemt Mik aanvankelijk theologIe heeft gestudeerd 
omdat hij de kansel op wilde. Een collega-hoogleraar typeert hem als 'de 
laatste sjamaan'. Dat is een aanuuiding die in de godsdienstwetenschap ge
bruikt wordt voor een reeks van sociaie rollen met als grootste gemene deler 
die van geïnsprreerd pnester. In extatische trances of 'tnps' stijgt de sjamaan 
op naar de hemelen. ( ... ) 
Als de sjamaan voelt oat het publiek met hem is en hem VOlgt, wordt hij nog 
actiever en dit effect wordt op zijn publiek overgedragen. Mik's seance met 
de ouoers van Oude Pekela, waarbij hij ovatlOneel wero toegejmcht na hun 
vertrouwen te hebben gewonnen met UItspraken die niet in zijn rapport 
voorkwamen, past geheel in dit beeld. De sjamaan kan zijn publiek m een 
staat van massa-extase brengen." 131 

Peter Hofstede deed ook een aanvai op het conservatisme van Clr. Mik: 

,,In 1985 oefende Mik als Tweeae-Kamerlid zware kritiek uit op de door mi
nister Korthals Altes voorgestelde wetswijZiging, waardoor seksuele contac
ten met kinderen van twaalf tot zestten jaar niet ianger per se strafbaar 
gesteld zouden worden. De progressiviteit waar Mik prat op gmg, was piots
kIaps ver te zoeken." 

De kritiek van Peter Hofstede was treffend en dramatisch. Bijna even zwaar 
was de kritiek van H.J. Roethof, PvdA-Kamerlid. Op 30 januan was Roethof 
een van de sprekers m Utrecht op de lUstrumbijeenkomst van de Verenigrng 
Marlijn. De bijeenkomst trok veel publiciteit en de VolkSkrant publiceerde on
der de kOp 'Roethof beticht psychiater Mik van moralisme' zijn mtspraken: 

"Als Iemand ais Mik in de zaak OUde Pekela een emotioneel betoog houdt 
over de perversiteiten die er met kinderen zijn gepleegd. wnder daarover spe
cifiek te zijn, draagt ook hij daartoe bij, zij het ongetwijfeld onbedoeld." 132 

De tekst van de toespraak van Roetnof werd ook door andere kranten gepubli
ceerd. Het Parool bij voorbeeld op 2 februari onder de kop 'Strafrecnt onge
schikt middel op teITem van seksualiteit'. De NRe bracht op 5 februari het ver
haal onder de kop 'Libido onder censuur'. De waarde van de kritiek die 
Roethof op ar. Mik UItoefenae, vloeide vooruamelijk voort uit het feit dat hij 
een van de langstzittende parlementsleden was. Wat hij daar zei was met 
meuw. Hij verdedigde zijn liberale standpunten. Het zelfbescltikkingsrecnt, zo 
stelde hij, is de spil waar net liberalisme om draait. In een vrije samenlevmg, 
aldus Roethof, mogen de wetgeving en de politiecontrole ziCh met uitstrekken 
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tot het gebied van persoonlijke relaUes. Het grootste gedeelte van zijn toe
spraak betekende slechts indirect kritiek op dr. Mik. Maar voor velen was het 

verband duidelijk. 
Ook mt andere hoeken werd dr. Mik onder vuur genomen. Op een voorpagma 
van de NRC weroen drie deSkundigen gecIteerd die sterk aan oe waaroe van ~e 
methoden van dr. Mik twijfelden. Het artikel bevatte een aantal punten van krI

tiek die ook m dit boek zijn neergeiegd en was, in vergelijking met de artikelen 

m de meeste andere kranten, gematIgd. 

"Getuigenverklaringen van kinderen over seksueei IDlSbru~, w~s in doe 
ontUChtzaak Ouoe Pekeia. zijn voigens verscneidene deSkUndigen m het al

gemeen onbetrouwbaar. ( ... ) 
Het herhaaldelijk ondervragen van de kinderen kan.traumatisereno werken, 
zegt Verhulst. Ook oe voortdurenoe woede en opwmding :an de ouders . ~n 
Oude Pekela is schadelijk voor de kinaeren. 'Voor hen zou het het beste ZIJn 

.. ·dK· t "133 als er nu maar eens over zou worden opgehouden', vm t ohnS amm. 

Tegen het eind van oe eerste week van februari was h~t duidel~jk dat de hel
denrol van dr. Mik in de media was UItgespeeld. Haro Hlelkema m Trouw: 

"Na een ogenschijnlijke luwte is er een stevige storm opgestoken. ~en s~er
vuur van kritiek uit de mond van professoren. die van collega Mik wemlg 
heel laten. Het komt erop neer dat Mik 10 hun ogen zeer onwetenschappel~k 
te werk IS gegaan in het onoerzoek van oe kinderen. ( ... ) Mik zel~.~lt lDffild
deIS ;gebroken' thuis. De lcritische hoogleraren uit Amsterct.am, NIJmeg.~n en 
Leiden neeft hij aangeduid als 'diagnosUci op afstand'. Verder heeft hl) er -
ook letterlijk - geen woorden voor." 134 

Politiek ingrijpen 

Min,ster Kortnals Altes had toegezegd op 4 februari naar Oude Pekela te ko
men. Mededeling hiervan werd gedaan op de voorlichtmgsbijeenkomst op 21 
januari en ook de pers werd hierover geïnformeerd. Vader de Vos: 

"We hopen dat Korthals Altes met zijn komst een opening in de vast~elopen 
verhoudingen kan forceren. Met dit ond.erzoeksteam kunnen we zo met ver
der. Veel ouders zitten nog steeds met veel gegevens thUIS gefrustreerd te 
wachten tot de politie die eens komt ophalen. Alles bij elkaar IS· het een 
amateunsusch geklungel. Volgens ons moet het mogelijk zijn met een gron
dig onderzoek alsnog oaders boven water te krijgen." 129 

Op maandag 25 Januari kwamen ongeveer hond~rd. o~oers bij ~~kaar o~ het 
gesprek met de mmister voor te bereiden. Er werden drie belangnJke beshss~
gen genomen. In de eerste plaats werd een groep van zeven vertegenwoordl-
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gers gekozen, die met de mmister zou spreken. In de tweede plaats besloten de 
ouders alle verdere contacten met de rijkspolitie m Gromngen te boycotten on
danks dat zij nieuwe feiten te melden hadden. Zij eisten een meuw onderzoeks
team met directe verantwoordelijkheid aan de numster. Ten derde besliste men 
dat de burgemeester niet bij de ontmoeting met de minister aanwezig mocht 
zijn. 
De Vos gaf een interview aan de Groene Amsterdammer: 

,,Ned.erland heeft een slecht imago in het buitenland op het gebied van kin
derporno. Justitie heeft zo'n bouding van: als er mets wordt bewezen. hoe
ven we ons ook niet te verantwoorden. Het IS niet zo dat justitie geen beleid 
heeft. dat maak je me niet wijs. de leiding van het onderzoek is heus niet 
gek, dit IS gewoon hun beleid: een doofpotbeieid. Als de zaak. met wordt op
gelost, gaan we er zelf wat aan doen." 38 

Intussen gebruikten in Den Haag Tweede-Kamerleden de zaak Oude Pekela 
voor hun eigen politieke ooeleinden. Alex Snelleman sChreef in het Friesch 
Dagblao: 

"Voorzitter Kosto van de kamercomnnssle voor justitie, als eerste gecon
fronteerd met het blijvende ongenoegen en wantrouwen van de OUders, zag 
het wat SCherper en liet de vOlgende dag meteen weten Clat zijn fractie de nn
mster op het matje wilde roepen. 
Dat was voor de CDA-er Van der Burg bet sein om deze week ook de publi
citeit te zoeken. Opeens plaatste hij voor de camera's van 'Den Haag Van
daag' memge kritische kanttekening bij het werk van justitie en politie. Ter
loops liet hij doorschemeren dat hij de alerte politicus was die op overleg 
met de mImster had aangedrongen. Van der Burg liet weten dat er 'in alle 
openbaarheid' over de zaak: zou moeten worden vergaderd. Kosto was het in 
grote trekken met hem eens en ook hij hield de minister en het Openbaar 
Ministerie nu met bepaald de hand boven het hoofd. Volop publiCIteit dus en 
de 'Haagse heren' stelden tevreden vast dat zij zelfs in een zaak die ziCh 
daarvoor aanvankelijk toch met goed leende. hadden 'gescoord" zoals dat 
aan het Binnenhof heet." 135 

Voor MinIster KortbalS Altes was het m Oeze zaak nnnOer gemakkelijk om te 
'scoren'. Een aantal mensen vond het riskant Oat hij OuOe Pekela grog bezoe
ken. Prof. mr. G.J.M. Corstens van de UniversIteit van Nijmegen viel in het ra
dioprogramma 'Op de rand van het reCht; de ffi1lllster aan en beSChuldigde bem 
ervan dat hij zich op oeze manier op ongepaste wijze met het werk van het 
Openbaar Ministene bemoeide. 
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"Bij wet is vastgelegd dat de opsporings- en vervolgmgsbevoegdheden met 
bij de numster berusten, maar bij de Officieren van Justitie. Dat is niet voor 

niets zo geregeld. In strafzaken gaat het om een heel delicate materie. De 
wetgever heeft daarom, uit een oogpunt van rechtsbescherming van ver
dachten en andere betrokkenen, de politiek in strafzaken bewust op een af
stand willen houden. Dat UItgangspunt miskent de mimster door zich nu 
heel direct en concreet met de zaak Oude Pekela te gaan bemoeien." 136 

Deze uitspraak bevat eruge belangrijke punten die aan de hanO van een verge
lijking van Oe Amerikaanse en NeOerlanOse s.tuatIe op dit gebieo ouidelijk 
kunnen worden gemaakt. In de meeste staten in Amerika worden een rechter. 
een 'distnct attorney' (een functie vergelijkbaar met die van de Hoofdoffic.er 
van Justitie) en een noofdcomnussans van politie door de kiezers gekozen. Om 
Oeze hoge posities te kunnen behOMen, is het belangrijk het publiek tevneno 
te hoMen. Het gevolg is oat men op Oeze posities al snel het oor naar Oe nnk
ken en grillen van de massa neigt en ziCh gemakkelijk door de massahysterie 
laat leiden. De aarO van dit verkiezingssyteem en het feit oat talrijke belangrij
ke funcues via verkiezingen moeten worden bevochten, bieden nog nnnder ga
rant1e voor afstandelijkheid. Stemmen IS niet verplicht en kandidaten moeten 
felle campagnes voeren waarin zij zich over allerlei netelige kwesties moeten 
mtspreken. De kiezer accepteert geen bagatellisering van het probleem en .s 
gevoelig voor pakkenoe kreten. Overigens hoeft Oe campagne ZiCh met noO<l
Zakelijkerwijs met bestaanOe kwesties bezig te houOen. Als het publiek maar 
Oenkt dat zij bestaan. Een goeoe campagne appelleert aan gevoelens van angst, 
woeoe of beide bij Oe kiezer. In het Amerikaanse systeem hebben complexe, 
genuanceerde opvattingen alleen maar een averechtse uitwerking. 
Er bestaat dus een duidelijk verband tussen het Amerikaanse opzwepende poli
ueke systeem enerzijds en de steeds weer terugkerende golven van zedenangst 
en het uitbreken van massahysterie in dat land anderzijds. Het is met name 
vanwege dit soort gevaren dat politici zich niet in justitiële zaken zouden moe
ten mengen. Althans op dit punt staat het Neoerlanose systeem ver boven het 
Amerikaanse stelsel. 
Er IS nog een andere reden. Wanneer personen in gezaghebbende functies de 
indruk wekken dat er iets aan de hand is, terwijl dat niet zo is, en daarmee ge
loofwaardigheid geven aan de beweringen van actievoerders, kan dit de massa
hysterIe versterken. Prof. dr. Marten Brouwer zei hierover in hetzelfde NOS
radiopro gramma: 

"Angst verspreidt ZIch heel snel collectief. Als mensen het vermoecLen heb
ben dat er lets misgaat, worden ze versterkt door de gedaChten van anderen 
die dat ook zeggen." 137 

OOk anderen hadden hun beoenkingen. Prof. Corstens: 

"Bovendien is het nog maar de vraag of het daar 10 Oude Pekela wel een 
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'zaak' is. Dat weten we nog altijd met. Ik vind het gevaarlijk om dan als mi
nister daar toch heen te gaan. Dan kom je teveel tegemoet aan de wens van 
de ouders, en dat IS een gevaarlijke ontwikkeling. Vooral omdat 'de nnmster 
nu de inctruk bij de ouders wekt dat de plaatselijke instantIes, zoals politie 
en justitie, hun werk niet goed hebben gedaan. Als Claar sprake van zou zijn. 
is dat geen zaak voor de minister om zich daar mee be'zig te houden, maar 
voor de betreffende procureur-generaal." 136 

Niettemin ging het bezoek, zoals gepland. door. Wel zijn de kritische opmer
kingen erover wellicht een waarschuwmg voor de minister geweest dat hij zijn 
politieke geWICht niet te veel in de strijd moest gooien. Voor zijn komst kon
digde hij aan dat hij niet kon beloven dat het lijstje eIsen van de ouders mge
willigd zou worden: ,,Ik kom hier in de eerste plaats om me te oriënteren en ik 
zal pas in een later stadium een standpunt bepalen." 138 

De minister sprak met alleen met de ouders. Hij sprak op diezelfde ochtend in 
Groningen ook met mr. Addens. In Oude Pekela onmoette hij eerst burgemees
ter en wethouders, het politie-rechercheteam en de vier huisartsen van Oude 
Pekela. Hij sprak als laatste met de vertegenwoordigers van de ouders. In al 
deze ontmoetingen werd het de mll11ster duidelijk dat er geen bewijzen waren 
dat in OUde Pekela kinderlokkers aan het werk waren geweest. Op de kritiek 
aan zijn adres reageerde hij geprikkeld: 

"Ik moet verantwoording afleggen aan de 'TWeede Kamer. Met iedere wille
keurige professor heb ik: mets te maken. Hij kan wel geleerd zijn, maar erg 
wijs vind ik hem niet. Het IS goed dat hij college geeft, en ik doe wat ik 
doe." 139 

Wat deed minIster Korthals Altes eIgenlijk m OUde Pekela? Wel, hij bedreef 
politiek en 'scoorde'. Hij kwam bij het grote publiek over zoals hij dat wilde: 
als een vredestichter. OOk gaf hij de ouders gedeeltelijk waarom zij vroegen: 
erkenning van het probleem van bOvenaf en de belofte dat het politie-onder
zoek zou worden heropend: 

"Ik: heb het gevoei dat het mogelijk moet kunnen zijn dat het onderzoek ook 
daadwerkelijk kan worden voortgezet en daarbij ook gericht kan zijn op bet 
opsporen van de daders." 138 

In de lijn van dokter Jonker veegde de mInister de ktitiek op dr. Mik van tafel: 

"Die kritiek was afkomstlg van mensen die niet de inciruk geven dat ze het 
rapport van Mik: kennen. Het rapport is volstrekt duidelijk. Ik heb geen re
den zijn bevindingen 10 twijfel te trekken." 139 

Alsof er nog niet genoeg fouten waren gemaakt, werd dI. Mik weer opgeroe-
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pen om op nog meer kinderen zijn Iatrogene methode los te laten. Aan het eind 
van de dag toverde hij Oe schijn van een herstelde werkverhouding tussen de 
ouders en Justitie 1ll Groningeu te voorschijn. "Hij (Kortbals AlteS) was ook 
best onder mdruk. van ons verhaal" 140, zeI een van de tevreden ouders. 
Ondaoks Oe kritiek van de 'geleerden' werd numster KortbalS Altes Oe daarop
volgende dagen in de media als de held afgeschilderd. Maar het resultaat van 
het overleg had een prijskaartje: een zinloze voortzetting van een onderzoek 
naar Ill1sdaden die nooit zijn gepleegd en nog meer beSChadigde oUders en kin
deren in OUde Pekela. Justitie in Groningen en de politie waren weer terug bij 
af. Het was duidelijk, memand van het hoger gezag durfde het aan de groep 
hysterische ouders en hun opruiende leiders te vertellen dat zij met deze non
sens moesten stoppen. Minister KorthalS Altes had de kans ervoor gehad., maar 
was gecapituleerd voor de drUk die door de hysterici op het hoger gezag was 
UItgeoefend. Hij haa ZIch aan hun kant geSChaard en ondermijnde daannee het 
gezag vao het Openbaar Mimstene en de rijkspolitie m Gronmgen. De politie 
voelde ZIch noogst ongemakkelijk onder deze politieke druk. Een gefrustreerde 
politieman gaf later het volgende commentaar: 

,,Het was gewoon onmogelijk het politie-onderzoek stop te zetten omdat Je 
op dat moment enonne politieke druk vanUIt het Ministerie van Justitie had. 
Korthals Altes Vla Justitie dus. Het moest doorgaan. Daar neeft, denk ik, 
druk uit Amerika achter gezeten. Er ts toch op een of andere manier druk 
uitgeoefend. De druk daarvan op het onderzoek was ontzettend groot. Je zit 
niet alleen met politie-taCtISCh belang, maar ook met de politieke druk. Want 
10 feite moeten we met een verdachte komen. 
De gevoelens die binnen zo'n gemeenSChap leven - voor de mensen daar 
heel begrijpelijk - die .k:Un je ook met ontzenuwen. Er is best een meerc1er
heid van mensen in Pekela die heel genuanceerd denkt over de zaak, maar er 
blijft een groep mensen die daar achteraan blijft jagen. En die kun Je niet be
reiken. Wie je daar ook heen stuurt en hoe je daar ook mee praat. Daar krijg 
je geen greep op. En als dan een minister zich er ook mee gaat bemoeien, en 
zelfs daar nog komt, en het team gaat weer verder met het onderzoek, Clan 
ligt daar een hele zware druk op. En dat heeft ook een weerSlag op de 10zet 
van de mensen." 180 

De dag nadat minister KorthalS 10 Oude Pekela was geweest, SChreef prof. 
Marten Brouwer een essay in Het ParOOl waarin hij aan de hand van een ana
loog verhaal uit de geschiedenis uitlegde waarom bet optreden van de ID1ll1ster 
in Oude Pekela absoluut verkeerd was geweest: 

"Een voorbeeld Uit Amerika. In 1688 werd in Boston een katholieke was
vrouw terechtgesteld omdat zij een d.Ochtertje van een van haar klanten zou 
hebben 'betoverd'. Dat meisje werd daarop in hUIS genomen dOor een van de 
meest vooraanstaand.e geestelijken uIt de stad, Cotton Mather. Hij obser-
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veerde het kind en tekende bereidwillig haar verhalen op over 'heksenriten' 
en over de personen die daar ook aan zouden hebben deelgenomen. Zijn 
bloedstollende bevindingen kwamen zelfs in boekvOIlU uit. 
Matller was dan ook niet zomaar iemand: president van Harvard Ulllversity, 
mede-oprichter van de Yale University en befaamd voorvechter van de pOk
keninenting. Een goed onderlegde. progressieve intellectueel dus. Maar ook 
Iemand met Psychopathologische trekjes. Hij had veel last van visioenen, 
die hij aan Satan placht toe te schrijven (want ook die dingen scmeef hij 
vlijtig op). En toen er in het nabunge stadje Salem behekste kinderen wer
den gesignaleerd was hij er als de kippen bij om bijstand te verlenen bij het 
onderzoek. Dit leidde tot een van de bekendste heksenprocessen uit de ge
schiedems. Het was overigens niet het grootste: slechts negentlen mensen en 
twee honden werden opgehangen. De overige 350 verdachten (waarvan er al 
vijftig hadden bekend) werden gered doordat de overheid emdelijk mgreep. 
Hiennee raken we aan een zeer fundamenteel aspect van de massale ver
standsvertroebeling. Een terronserende minderheid heeft alleen succes als 
de autoriteiten de rechtsorde met handhaven. 
EChter. ook de overheid kan 10 de ban raken van het collectieve proces. Als 
de spraakmakende gemeente met stelligheid beweert dat lets waar is en als er 
vele mensenkinderen zijn die getuigenissen en bekentemssen afleggen. dan IS 
de verleiding groot om er maar aan toe te geven. De histonsche voorbeelden 
Ult de massapsychologIe laten overtuigend zien dat de rol van de autoriteiten 
cruciaal is. In gebieden waar de bestuurders de inquisitie 'in godsnaam' maar 
toelieten. bleek de dUIvel volop aanwezig te zijn." 141 

Het onderzoek heropend 

Met uitzondering van de VISIe van een enkele deSkUndige werd over het alge
meen weinIg ruchtbaarheid gegeven aan de mening van hen die de verhalen 
over pornobendes verwierpen. Om een voorbeeld te geven: een onafhankelijke 
groep ouders in Oude Pekela had de mmister voor zijn komst in het dorp een 
brief geschreven waartn men hem liet weten geenSZInS het vertrouwen in poli
tie en Justitie te hebben verloren. Dit gegeven sneeuwde geheel onder door het 
geweld waarmee de kruisvaarders de aandacht opeisten. Volgens dokter Zeven
hUlzen was de mmlster duidelijk geïnformeerd door de burgemeester. de politie 
en de huisartsen voordat hij met de ouders sprak. Hij WIst dat er geen bewijzen 
waren dat er kinderlokkers In Oude Pekela waren geweest. Daarover schreven 
de kranten met. 
De heropening van het onderzoek beketende niet anders dan dat opnieuw een 
aanslag op de kinderen werd gedaan in de vorm van ondervragingen. Het dien
de absoluut geen enkel ZInvol doel. Volgens Jan Maring kreeg de rijkspolitie 
niet de nieuwe informatie waarover de ouders zeiden te beschikken. 78 De ou
ders hadden eenvoudigweg geen nieuwe mformatie voor de politie. Maar de 
krOlstocht ging onverminderd voort. Wel werd de pers 'nieuwe' informatie toe-
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gespeeld en wederom fungeerde Margalith Kleijwegt van Vrij Nederland als 
spreekbUls voor de Club-JOnker. Zij bracht nog eens de Amerikaanse bewerin
gen m hermnermg: 

..... het veel te tolerante Nederland ZIch zo langzamerhand had ontwikkeld tot 
een m seksuele perversiteiten gespecialiseerd verzendhUIs met internationale 
vertakkingen. En JUIst nu de kritiek uit het bUItenland bij gebrek aan harde 
bewijzen een beetje begon te luwen. kwam rn een Oostgronings veendOrp 
een zaak aan het licht die verdacht veel weg had van een professioneel geor
kestreerde kinderpornoproduktie ... 49 

Zij maakte gebruik van de samenzwenngstheorie: 

..Het soort films en foto's dat in Oude Pekela zou zijn gemaakt. duikt waar
schijnlijk nooit meer op. Die zijn bedoeld voor een klein select publiek. mo
gelijk een streng besloten ruilClrCOlt." 49 

Uit haar artikel blijkt verder dat een aantal ouders de zaak m eIgen hand had 
genomen en contacten had gelegd met Scotland Yard. In Engeland, waar men 
onder ieder bed een zwoele Zweed of een hijgende Hollander waant, kon men 
evenmin met bewijzen op tafel komen. De c1ub-JoIlk:er zette mtussen haar ei
gen onderzoek voort: 

.. De ouders in Oude Pekela zijn onvennoeibaar. Ze verzamelen tips en trek
ken die zelf na. In het gemep worden via-via dossIers en bevolkingsregisters 
gelicht en nummerborden van auto's nagevraagd. Het resultaat is een mge
wikkeld netwerk van namen en panden die met elkaar verbonden zouden 
zijn. In elke huis liggen naast de telefoon blocnotes met talloze kTabbeis. De 
laatste aanwijzmgen." 49 

Geen enkele persoon of plek kon met bewijzen aan de kinderpornozaak gekOp
peld worden, hoewel het VOlgende verslag van Kleijwegt anders deed vermoe
den: 

.,Elke aanwijzing, hoe klein OOk, nemen ze seneus. Dat dat zinvol is. bleek 
al in Juni van het vorig jaar. Sonumge kinderen hadden het steeds maar over 
ZIekenauto's als ze hun vaders en moeders probeerden Olt te leggen waar ze 
mee naar toe waren genomen. Niemand kon dat plaatsen. totdat een van de 
ouders tijdens een zoveelste zoektocht mm of meer per ongeluk: verzeild 
raakte bij De. Hongerige Wolf. een afgelegen kroeg in de buurt van het ge
hucht Vriescheioo. AChter dat café stond een aantal Sloopauto's. Daarbij 
twee ambulances. Dit spoor leidde vervolgens naar een al door veel kinde
ren beSChreven pand een paar honderd. meter verder. De omschrijvingen van 
het hUlS bleken tot In detail te kloppen. ( ... ) 
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Het hUlS in Bellingwolde werct vorige week maandag door de hypotneekver
strekker ter veiling aangeboden en gekocht door een agrariër die vooral 
geInteresseerd was in de bijbehorende stukken land. Toen hij zijn meuwe eI
gendom van binnen glOg bekijken, trof hij daar een curieuze verzameling 
aChtergelaten rommel aan: fotorolletjes, injectJ.espuiten met naald, een doos 
waarin een videocamera verpakt was geweest, een sleutel van een Londense 
hotelkamer, twee rijbewijzen, feesttoeters en lege chipSdozen. Maar ook en
kele lijsten met daarop namen en leeftijden (voornamelijk tien en elf jaar) 
van kinderen Ult Den Haag." 49 

Menige lezer van Vrij Nederland zai verzucht hebben: eindelijk overtuIgend 
bewijs. Ten slotte was er dan tOCh iets concreets gevonden. Dankzij oe ouders 
baCl de politie nu einClelijk aankllopiugspunten. In werkelijkheid echter was Cle 
rommel die in het hUlS werd gevonden helemaal geen bewijs voor kinderporno 
of kinderlokkerij. De vondst leidde alleen maar naar nog meer onschuldige 
personen. De twee fotorolletjes blel<en leeg te zijn. De gevonden injectiespmt 
was van een type Clat m Cle zuivelinClustne wordt gebruikt. Er hadden allerlei 
soorten lege dozen gelegen, waaronder inderoaad een lege doos van een video
camera; dat was alles. De vorige bewoner van het huis was onderwijzer in Den 
Haag geweest, en het gevonden lijstje bleek de namen te bevatten van kinderen 
uit een sChoolklas van vroeger en lag tussen andere aChtergelaten papieren. Het 
enige dat Cle ouders en Margalith Kleijwegt hadden bewezen was hun eigen pa
ranOla. 
Op de eerste verjaardag van de Oude-Pekelazaak verscheen in de Haagse PoSt 
een belangrijke publikatie van de hand van CIr. Peter Hofstede, 'IetSje m Mie's 
bil, OUCle Pekela ontraaaseid'. In dit attikel werd voor de eerste maal het ver
band gelegd tussen het medisch onderzoek van zevenenzestig kinderen in het 
St. Lukas Ziekenhuis in Wmschoten en een aantal elementen In de verhalen 
van Cle kinderen die aestijds de aandacht hadden getrokken: ambulances, ge
dwongen zijn geworden zich te ontkleden in kleine kamertjes in het bijzijn van 
mannen en vrouwen met maskers voor, felle lampen en prikjes. Marien Abra
hamse van Oe NRC had op het departement van justitie bevestigd gekregen aat 
deze details pas naar bOven waren gekomen nà het eerste bezoek aan het ZIe
kenhUiS en hij had dit aan Peter Hofsteae aoorgegeven. Tijdens Oe voorberei
ding van dit boek weW dit gegeven eveneens aoor Oe rijkspolitie m Groningen 
bevesligd. 
Volgens Peter Hofstecte kwam het onderzoek van de kinderen door het medisch 
personeel van het St. Lucas Ziekenlmls neer op iatrogene iseksuele' miShande
ling. Het geloof van CIr. Mik m ;peClofilie van perverse aard' wees hij af als het 
'nieuwe dUlvelsgeloof: 
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"Mythen kUnnen levensgevaarlijk zijn. Zij voorzien in een diep gevoelde 
behoefte wanneer door toedoen van economische, teChnologische en sociale 
veranderingsprocessen bestaande zekerheden op de helling gaan. Meestal 

handelen zij over chaos en conflicten en hoe die te bezweren; vaak worden 
zij nusbruikt om er macht over medemensen mee te legitimeren. In de histo
ne gebeurde dit met zelden doordat fanatIeke gelOVIgen bepaalde 'outgroups' 
van de ergste wandaden gIngen verdenken: bij voorkeur moord of incest of 
andere vonnen van seksuele kindermishandeling. ( ... ) 
De histonsche vergelijking leert dat volwassenen niet immuun waren en zijn 
voor zinsbegoocheling. Wij kunnen nu wel roepen: de mensen waren gek 
dat zij in een Duivel geloofden, maar zij geloofden nu eenmaal in de Duivel. 
Het was toen kennelijk nonnaal en een vergelijkbaar geloof lijkt lil onze da
gen nog altijd te kunnen bestaan. Wij ZIen hoe collectIeve hystene over het 
seksuele leven van kinderen en wat zij doen met volwassenen, ZIch lil de ge
schiedeOls herhaalt." 142 

Peter Hofstede leverde met zijn artikel zware kritiek. De lezer van de week
endbijlage van de krant, en serIeuze opiniebladen moest zo langzamerhand 
toch wel tot Cle overtmgIDg komen dat Cle OUCle-Pel<elamythe Dlet veel meer 
om het lijfhaa. 
DOkter Janker, die mmiddels lid was geworaen van het bestuur van de Defence 
for Clrildren International (Nederland) trachtte onder Oe paraplu van Cleze lan
aelijke orgarusatie zijn kruistocht voort te zetten. Hij Clrong aan op een officië
le verkJarmg van D.C.!. (Neaerland) tegen Peter Hofsteae en Cle Haagse Post. 
Binnen het bestuur van de stiChtIng was onderlinge wrijving ontstaan over het 
feit dat prof. Jaap Doel< onder auspiciën van Oe slichting zijn eigen kruiStOCht 
voerde zonder dat daarvoor door het bestuur groen licht was gegeven. Het ge
duld bij Cle bestuursleaen raal<te op. Dokter Janker wera te verstaan gegeven 
dat hij zou worden geSChorst wanneer hij nog langer met zijn persoonlijke 
vendetta binnen de orgamsatie doorgmg of de stichtmg voor zijn eigen cam
pagne probeerde te gebruiken. 
Na een poosJe kreeg het publiek genoeg van al deze onzm. Evenals teveel-be
keken pornofoto;s verloor het Oude Pekelaverhaal zijn prikkeling. De dagblaa
pers staakte uitemdelijk Cle berichtgevmg over Cle Club-JOnker en gmg over op 
andere SChandalen: de paspoortaffaire, de VIssers m Vlissmgen, een nieuwe 
stroom minder sensationele ontuchtzaken en onlangs nog de Bolderkaraffaire, 
een ander seksschandaal dat niet zozeer gebaseerd was op aantoonbare geval
len van kindennisbruik ais wel op geruchten en actiVIteiten van overijverige 
incest-speurders. Maandeni.ang werd niets meer over de zaak Oude Pekela ge
hOOfd. 
Er verscheen nog één krulstochtaChtige opnspmg in Cle pers. In Vrij Neaerlana, 
zoals voorspelbaar. Maar er was geen voedingsbodem voor. Andere kranten 
hadden geen belangstelling meer voor de melodramatIsche verhalen. DOkter 
Jonker en zijn vrouw waren echter niet van plan hun krUIstocht te staken. DOk
ter JOnker-Bakker: "Ik: verwerk wat er IS gebeurd door achter de daders aan te 
blijven jagen." 35 
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Op maandag 17 oktober 1988 kondigden de rijkspolitie en.het Openbaar Mi
rusterie eindelijk officieel aan dat het onderzoek werd geSloten. Eelco Meule

man schreef in de NRC: 

"De Groningse hoofdofficier van Justitie mr. J.A. B_lok, naar wie de p,taatse
lijke politie voor commentaar verwijst, 1S sindS gIsteravond onbereikbaar. 
Bekend is wel dat hij niet 'emdeloos' wilde doorgaan met net onderzoek naar 
de kinderporno-affaire en daarom het reCherCheteam van Vler tot zes mensen 
heeft ontbonden. Mochten ziCh nieuwe feiten voordoen, dan kan het onder
zoek onmiddellijk weer worden heropend." 143 

Het mediaverhaal van Oude Pekela is ten emoe. 

Dr. Mik geeft zijn memng. (Foto ChriS ae Jongh) 

Mr. Blok (rechts) neemt afstana. (Foto: Chris ae Jongh) 
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Hoofdstuk 13 

Uitdoving? 

De volkswraak 

Door massahysterie ontstaat een kettingreactie van angst en woede. De intOle
rantie ten OpZIchte van elkaar wordt steeds groter, de haatgevoelens sterker, ge
meenschappen raken verdeeld. De volkSduivel wordt de personificatie van het 
meest dUIvelse kwaad. De afwijkende persoon wordt geheel bUlten de normale 
orde geplaatst. Hij wordt afgeschilderd als ,emand die geen enkele moraal kent 
en daardoor geen recht meer kan laten gelden op de gebruikelijke rechtsple
gmg of algemeen geaccepteerde mensenrechten. Soms wordt gedre1gd dat het 
recht in eigen hand zai worden genomen. Volkswraakacties tegen willekeurige, 
onschuldige personen komen inderdaad voor. Pieter Klein SChreef in De Groe
ne Amsterdammer: 

"Op straat heerst de achterdoCht volop. Het doen en laten van onbekenden 
wordt nauwlettend gevolgd. Nummerborden van langzaam rijdende of an
derszms verdachte auto's worden genoteerd. Kinderen worden angstvallig m 
de gaten gehouden. Er gaan oncontroieerbare gerUChten over verdaChte 
plaatsgenoten. De buunnan op de hoek wordt gemeden als de pest omdat hij 
zware, zwarte wenkbrauwen heeft, of flaporen, of een kaal hoofd. 'Onze kin
deren signaleren nog altijd daders in het dOrp', zei een vrouw vorige week. 
Sormmge ouders zouden het liefst het recht alsnog in eigen hand nemen. 
Voor hen IS het onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de politie geen aankno
pingspunten heeft, terwijl mveel kinderen dezelfde plaatsen aanwijzen en 
dezelfde daders. Dit is het OUde Pekela na de kinderporno: paranoia, ver
SCheurdheid. aChterdocht, woede." 38 

Vader de Vos bracht zijn woede als VOlgt onder woorden: 

,,Je hebt zulke rare gevoelens. Machteloze woede. Dat zulke SChoften, zo'n 
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bende, dat ze zoiets kUnnen flikken. Je kind voor Je huis weghalen, inpakken 
en er alles mee doen wat ze willen! In eerste instantie denk je: zulke schof
ten, daar moet de maatschappij tegen beschermd worden. Die zouden zo 'ge
merkt' moeten woraen, dat ze nOOIt meer kunnen doen, wat ze ons kind aan
geaaan hebben." 14 

En in een ander mterview: 

"In Arabië wordt Je hand afgehakt als Je steelt. Wat moet je met deze bees
ten doen als ze worden gepakt? Eigenlijk net zoiets, zodat iedereen weet: bij 
die moet je uit de buurt blijven." 36 

Hij UItte alleen maar dreigementen. De woorden op zich zijn echter gevaarlijk 
genoeg. Zij krijgen al een zekere waarde doordat zij worden gepubliceerd. Zij 
wekken bij anderen woecte en instemmIng op. In Oude Pekela werden de dreI
gementen ten mtvoer gebracht in die zm dat bepaalde I"'rsonen maatschappe
lijk werden dOOdverklaard. Zover bekend IS niemand in het d01p fySIek mlS
nandeld. Wel werd het d01p door intense haat verSCheurd. 
Met de ondervragingen begon ook het zoeken van de ZOndebok. De klnderen, 
die trachtten de figuur van de kinderlokker in hun fantasiewereld met tastbare 
beelden In te kleuren, werden door hun ouders, de politie en dr. Mik door het 
dorp en de omgeving rondgereden, op zoek naar verdachte plaatsen en perso
nen. Men hoopte dat een punt van herkenning de hennnering van de kinderen 
zou opfrissen. De kinderen wezen mderdaad gebOuwen en mensen in het dorp 
aan. Het is belangrijk hierbij in gedachten te houden dat de drang om resulta
ten te bOeken centraal stond. De kinderen stonden onder zware psychologlsche 
druk om iemand aan te wijzen. Het ligt daarom voor de hand dat het voor hen 
lil zo'n emotioneel geiaden situaue, omringd door verontruste en moreel ver
ontwaardigde volwassenen die erop UIt waren de kinderlokkers te vinden, wel 
heel erg moeilijk was niet Iemand of iets aan te wijzen. Sommige kinderen 
werden meerdere keren meegenomen op dit soort speurtochten. 
Er is weinig fantasie voor nodig om een voorstelling te maken van het verdere 
verlOOp van het proces. Hoewel in eerste instantie nog speculatief, werd over 
bepaalde personen in het dorp en de directe omgeving gesprOken. Ongetwijfeld 
hebben de kinderen, door wat zij opvingen, het beeld van de kinderlokkers in 
hun fantasie opgenomen. Sommigen ontwikkelden een vaag beeld dat bleef 
hangen. Zij gingen vennoeden dat hun ouders wisten wie ermee te maken had
den. Het lag daarom voor de hand dat zij later een verdacht persoon of iemand 
die hun zelf verdacht voorkwam, met de kinderlokkers associeerden en die fi
guur In het reeds bestaande fantaslebeeld trachtten te'mtegreren. 
Bij een dergelijk mecharusme IS het absoluut met verbazmgwekkend dat kin
deren weken na de eerste ondervragmgen. 'verdachten' in het dorp gaan aan
wijzen. Het is heel voorspelbaar dat steeds meer personen lil de verdachten-
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bank worden geplaatst. Het ligt OOk voor de hand dat bij een aanzwellende golf 
van massahystene meer 'kinderlokkers: worcten gesignaleerd. Echter, wanneer 
de kinderen inderdaad zouden zijn meegenomen dOOr kincteriokkers die nog m 
het dorp rondliepen, zouden zij hen al vrij snel na het gebeurde hebben geïden
tificeerd en met pas na verlOOp van tijd. 
Toen de zaak een aantal weken oud was, deden verhaien de ronde dat ae kinde
ren de kinderlokkers in het dOrp hadden gezIen. Het feit dat dit pas na een aan
ta! weken gebeurde en dat de geruchten het sterkst waren op het moment dat 
de pamek het grootst was, ondersteunt de hypothese als bOven gesteld. Meer 
aan een jaar na het begm van de affaire wezen kinderen nog steeds meuwe 
'kinderlokkers' aan. 
Wat sommigen terwille van de sensatiezucht is aangedaan, is onverantwoorct, 
om met te zeggen mIsdadig. De paranOla dreef bijvoorbeeld het echtpaar Ni} 
boer zo ver dat zij hun buren ervan beschuldigden onder een hoedje te spelen 
met de kinderlokkers. Mevrouw de Haan: 

"Verder hebben we na een tijd weinig woorden met elkaar geWIsseld. Want 
Je zag haar helemaal niet meer bUlten. De kinderen werden angstvallig ach
ter een deurtje opgesloten. Ze mOChten niet buiten spelen. En vooral niet 
met onze Michiel, die hier aan het spelen was. Die kinderen zaten hele da
gen achter slot. Want VOlgens Trijntje waren toen op dat moment dat dat on
derzoek aan de gang was die kinderlokkers hier nog In OUde Pekela. Dat 
lijkt mij een beetje sterk. Als die hele zaal.( zo in de publicIteIt wordt ge
gooid dan lijkt me dat sterk dat zulke mensen hier dan helemaal blijven. 
Toen werd er gezegd: 'Ja, maar pas maar op. want degene die dat gedaan 
heeft die woont hier dicht bij ons in de buurt.' Toen kwam later er dus uit dat 
mevrouw van der Laan het zou hebben gedaan. 
Dat is een alleenstaande vrouw die een beetje gehandicapt IS en een heel 
aardig mensje, maar een zenuwachtig type. Dat mensje kan OOk geen vlieg 
kwaact doen, laat staan kincteren. En die heeft het dus gedaan VOlgens Trijn
tJe. Daar geloof ik helemaal niets van." 180 

De angst deed het eChtpaar Nijboer zelfs beSluiten hun ruime, vrijstaande huis 
te verlaten en een veel klemer optrekje aan de anctere kant van het dOrp te gaan 
huren. Vrij Nederland bracht het verhaal van de familie Nijboer: 

(De vrouw): "Ik ben veel rustiger geworden smOs ik hier woon. Ik kon er 
niet langer tegen. Zij woonde er pas twee jaar, wij dertien. Ik vond haar eerst 
zielig, zo:n vrouw alleen ( ... ) Toen de verhalen in het dorp lOSkwamen, ver
telde een aantal kinderen cLat ze bij ons achter het hUlS waren meegenomen. 
In het weiland aChter de bOSJes, het hek was inderdaaa doorgeknipt. Een 
paar kinderen houden bij hoog en bij laag vol dat ze in het huis van de buur
vrouw zijn geweest, daar zouden ze snoepjes hebben gekregen." 
(Haar eChtgenoot): "We hebben haar er nooit op aangesproken. Toch re-
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ageerde ze raar. Zei UIt zIchzelf dat ze niets met de zaak, te maken had. Ze 
leek erg nerveus. Toen ben ik haar een tijd gaan volgen. AChter haar aan ge
reden in de auto, kijken waar ze heen ging. ( ... ) In de maanden voor onze 
verhuizing reageerde de buurvrouw angstig als ze ons zag. Ze WIst niet dat 
we weg wilden. we hebben ook geen afscheid van haar genomen. Op een 
dag zijn we zomaar weggegaan. Eerst een tijdje op de campmg gezeten. 
Trijntje kon het thUIS niet langer verdragen. Ik ben voor mijn vrouw vertrok
ken, de reden waarom zij weg wilde zinde me totaal niet." 35 

Ook de media bliezen dUS hun partij mee. Het commentaar van het slachtoffer: 
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"Toen, ongeveer augustus. kwamen mensen bij de deur en die waren dus 
van ... ze zeiden met dat ze van Vrij Nederland waren. Ze zeiden gewoon: 
'Wij zijn op advies van dokter ZevenhUIzen hier en we zijn op onderzoek uit 
naar die kinderporno. Wilt u daar wel aan meewerken? Dokter ZevenhUIzen 
zei: 'Ga maar naar mevrouw van der Laan en zo'. Maar dat was dus niet zo. 
Maar <lat WISt ik met en ik liet hen binnen. Och Ja, ik ben w gastvrij. Ik zeg: 
'Kom maar binnen. willen jullie een kopje koffie.' Maar ze konden met 
wachten. Of ik mee in de tuin wou dan. Of ik de plek wou aanwijzen waar 
zogenaamd een gat in de heg moest zijn. Daar WIst ik zelf niks van. want ik 
was de zaak: moe geweest Ik hoef het niet te weten. wat moet ik er doen? Th: 
had schapen op dat weiland. 
En toen zeggen ze tegen mij: 'Wilt u wel op de foto met die schaapjes?' Ik 
zeg: 'Ja, dat wil ik wel. waarom met, dat vind ik wel leuk.' En toen zeiden ze 
pas dat ze van een krant waren. of een zogenaamd weekblad. en ik zou dus 
ook in de krant komen, mIsschien op een foto. Th: zeg: 'Nou dat heb ik liever 
niet.' Maar ik kreeg wel een exemplaar toegestuurd van dat blad. En toen 
zijn ze weggegaan. Vanaf het begm hebben ze de waarheid met verteld van: 
'Nou, wij hebben met Nijboer gepraat en die zeggen dit en dat over u.' Ze 
zeiden wel tegen mij: 'U was zeker blij dat die Nijboer wegging?' Ik zeg: 
'Waarom?' Ik was heiemaal niet blij. Ik heb niks met die mensen te maken. 
Ik heb noolt ruzie met buren gehad. M'n hele leven niet. 
En toen kreeg ik op een gegeven moment te horen. van een familie UIt Delf
zijl, dat ze geschrokken zijn omdat er zoveel verschrikkelijke dingen in Vrij 
Nederland staan. Nou, ik de hele nacht met geSlapen, geestelijke noOd ge
beld en al die dingen. 
Ik heb een advocaat die zeI dat hij er werk van zou maken. Maar de Officier 
van Justitie zei: 'Het is heel erg voor u, maar ze hebben u niet ZOdanig aan
gewezen dat u iets gedaan zou hebben. Ze hebben alleen vermoedens dat u 
die heg liet snoeien om daar die kinderen beter doorheen te kunnen lokken.' 
Ze hebben dUS niet met die woorden gezegd dat ik iets met die kinderen heb 
gedaan. Waar ik op die foto sta daar staat gewoon bij: de piek waar de kin
deren zijn weggelOkt. De kinderen houden bij hoog en bij laag vol dat ze 
daar zijn weggelOkt. De politie zegt ook: 'Wij staan achter u: Daar heb ik 
niet veel aan. hè? 

DOkter ZevenhUIzen zegt dus: 'Er zijn mensen die het echt gelOven, nog, dat 
ik: ennee te doen heb gehad, dat ik meegewerkt heb aan die kinderpornotoe
standen.' Mijn advocaat zeI: 'Ik zou m'n hUlS verkopen.' Ik zeg: 'Nou ik heb 
niks mIsdaan, ik ga niet weg.' Ik heb m het d.orp boodschappen gedaan en al 

die mensen keken me z6 aan en dachten: 'Zou ze bekennen, zou ze die foto's 
nou hebben?' Gewoon angstIg! Vrij Nederland heeft de naam van Nijboer 
veranderd. Hun naam, die van mij met. Maar ik moet Je gewoon zeggen wat 
ik vind: het mag wel bekend worden dat zulke mensen gewoon aan het rod
delen zijn. Ik kan er niks aan doen verder. 
Ik: heb er zo'n verdriet van gehad; ik ben er totaal kapot van geweest. Ik ben 
er nou zo:n beetje overheen. Maar je vergeet het nooit weer, hè. Als je op 
sterven ligt, denk je daar nog aan, d.enk ik. Zoiets afSChuwelijks. Om zo
maar ... enfm ik vind het verschrikkelijk." 180 

Het feit dat m alle delen van het land wraakacties werden ondernomen. bewijst 
te meer hoezeer de door zedenangst opgewekte gevoelens opgezweept kunnen 
worden. Verslaggevmg van de voorvallen draagt vaak bij aan de bewustwor
ding en maakt mdirect de weg vrij voor lynchpartijen. Tijdens de eerste golf 
van massahysterie rond OUde Pekela werd een tweelingbroer van een verdach
te door een groep EnSChedeërs met geweld uit zijn auto geSleept. Daarnaast 
kreeg de EnSChedese politie een melding binnen <lat er bij de woning van de 
verdachte een bom was geplaatst. AChteraf bleek er niets aan de hand te zijn. 
Een recenter geval toont aan welke ernstige vormen deze lynchpartijen kunnen 
aannemen: 

"Het vijftal (inwoners van Deventer) nam wraak op een 33-jange man, die 
ontUChtige handelingen ZOU hebben gepleegd met lnimlelJange Jongens. De 
mannen behoorden tot de kenmssenkring van een vrouw UIt Deventer, die er 
vorige week woensdag bij de politie aangifte van deed dat de 33-jarige Zich 
aan haar zoontje had vergrepen. In de nacht daarop drongen de vijf mannen, 
onder wie de vader van een ander jongetje met wie de man ontucht zou heb
ben gepleegd. de woning van de man binnen. De politie was na de aangifte 
wel met een onderzoek begonnen, maar had dat nog niet afgerond. 
De verdaChte. die nog met door de politie was verhoord, werd uit zijn huis 
gesleurd en met een auto overgebracht naar de wonmg van een van de vijf 
wraaknemers. Hij werd op een stoel vastgebonden en zwaar mishandeld. 
Volgens de politie werd hij geslagen, tegen het hoofd en tussen de benen ge
SChopt en zo gedwongen tot een bekentelllS. 
De vijf mannen. tussen negentlen en veertig jaar oud, reden vervOlgens met 
hun slachtoffer rond in de omgeving van Deventer. TIjdens die autorit dreIg
den ze de man met een mes te vermoorden. In een andere wonmg werd hij 
daarna nogmaals miShandeld. De wraaknemers reden ten slotte naar het 
hoofdbureau van politie te Deventer, waar hun Slachtoffer lilt de auto werd ge
smeten. De emstlg gewonde man verbleef drie dagen in een Zlekenhuis." 156 
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In het algemeen wordt in de kranten weinig geschreven over het geweld dat 
wordt gebruikt tegen mannen die misschien erotische contacten met ldnderen 
hebben gehad of dat alleen maar zouden willen of zouden lrunnen hebben. Wel 
heeft dit soort actIes vaak tot gevolg dat iemand voor het leven is getekend. De 
geweldpiegers maken geen onderscheid tussen iemand die een liefdevolle rela
tie heeft en iemand die werkelijk iemand seksueel misbruikt. De voorzitter van 
de Verenigmg Martijn werd bijvoorbeeld een aantal malen door groepen Jonge
ren bedreigd, ook met een revolver. Zijn ruiten zijn diverse keren mgegooid. 
Ten slotte moest hij wel verhUIzen. 

Zeaenangst leidt ook tot geweld tegen vaders die van incest worden verdacht
De zaak Vlaardingen, waar kinderen uit huis werden geplaatst, IS een voor
beeld van de excessen die in de naam van de lkinderbeschenning' plaatsvmden. 
Tyler en Brassard (1984) hebben de gevolgen onderzocht m gezinnen, waar
binnen mcest IS gepleegd. De Slachtoffers werden in de meeste gevallen uit 
hUlS geplaatst, waardoor zij van hun familie vervreemdden. Personen. die allen 
verklaarden SChuldig te zijn, rapporteerden ernstige financiële problemen, ge
spannen relaties, verstottng door de familie. isolatie en vernedering. 'I'yler en 
Brassard concludeerden aat de huidige methode van onderzoek en vervolgmg 
van incest een vernietigende Uitwerking heeft op cie betrokken gezmnen. 
Schulz (1986) doet verSlag van een onderzoek van honderd geZInSleden tegen 
wie valse beschuldigmgen van seksueel kindennisbruik waren ingediend. Vrij
wel alle geïnterviewden verklaarden op verscneidene gebieden trauma;s te heb
ben opgelopen: gezondheidsproblemen, uiteenvallen van het geZIn, verlies van 
werk en/of afhankelijkheid van sociale voorzlemngen. Allen rapporteerden m 
meerdere of mindere mate gewichtsverlies, nusselijkheid, nachtmemes en de
pressIes. Allen vertelden dat In hun woonplaats geen slachtofferhulp aanwezig 
was en dat zij heel wemig sympathie ontmoetten. 
Een aantal (28%) moest het huis verkopen om rechtskundige of deskundige 
hulp te kunnen betalen. Anders dan In Nederland worden in Amerika In geVal 
van vrijspraak kosten van rechtskundige bijstand niet automatisch vergoed. Ve
len werden nog verder getart toen zij een advocaat in de ann moesten nemen 
om de zorg voor hun kinderen (via de familiekamer) terug te krijgen nadat een 
Jury (in de strafkamer) hen onschuldig had bevonden. 

Conclusie 

Ten slotte neemt de massahystene af. Door de enorme hoeveelheid energIe die 
zij OpeiSt, blijkt zij het met eeuwig te lrunnen volhouden. Of de mensen raken 
uitgeput Of de gemeenschap valt Uiteen. In Oude Pekela gebeurde m zekere ZIn 
zowel het een als het ander. Natuurlijk, het dorp bestaat nog. Aantoonbaar IS 
echter "dat e11kele families direct of indirect vanwege de affaire zijn vertrok
ken", 150 Voor anderen, die gebleven zijn, zijn de sociale relaties van voor de 
massahysterie volledig verstoord. In die zin bestaat het dOrp van voor mei 
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1987 niet meer. In de toekomst zal een nieuw SOCIaal netwerk de gaten m het 
dorpSleven moeten opvullen. 
Zedenangst dooft echter met zo gemi1kkelijk Uit. EvenalS een mfectle zonder 
duidelijke symptomen blijft zij onder de oppervlakte doorsudderen. De patiënt 
blijft weliswaar m leven, maar ZIekte blijft hem teIsteren. Dat kan uentallen ja
ren duren. Overdrijvmg en verdraaüng, onder andere alS geVOlg van de lmIis
tocht m en rond OUde Pekela vonden, Vla de media. hun weg in het natlOnale 
bewustzijn. Iedere gemeenschap in Nederland werd min of meer besmet met 
de Ziekte van de patiënt OUde Pekela. 
GeruChten, zoals die m Oude Pekela rondwaarden, duiken nog steeds mallerlei 
delen van het land op. In Bergen op Zoom gmg het gerucht dat een man, ver
kleed als sprookjeskoning, kinderen naar een hUlS had meegenomen. Hij zou 
daar met VIer kinderen ontucht hebben gepleegd, waaronder het maken van 
pornofoto's. Na acht dagen vastgezeten te hebben, werd hij onschuldig ver
klaard en vrijgelaten. Naar bleek waren de kinderen als vnendjes en vriendin
netJes van de kinderen van de man bij hem in hUlS geweest. Na zevenhonderd 
uur onderzoek sloot de politie het onderzoek af. 
De overeenkomsten met het Oude-Pekelavernaal zijn opmerkelijk. De arresta
tIe was, onder andere, gebaseerd op verklanngen van heel Jonge kinderen na
dat zij door hun OUders, de politie en een psyChOloog waren ondervraagd en 
met de poppenmethOde waren geconfronteerd. De beschuldigde IS In zijn 
woonplaats ernstig lil diSkrediet gebracht en velen geloven nog steeds niet m 
zijn onschuld. Hij en zijn vrouw zijn bedreigd en de buurt heeft hun de rug toe
gekeerd. Over de politie zegt hij: 

"Ik: ben geïntimideerd, 's nachts bleef mijn cel verliCht, de wc werd niet 
doorgetrokken. Door mijn arrestatie is de zaak: ook verder geëscaieerd. Zie 
je nu wei, zeggen de mensen. Ik: word dagelijks opgebeld, maar er wordt 
met gesproken. We gaan eraan kapot." 151 

OOk in Bergen op Zoom werd door een nuniatuurversie van de clUb-JOnker in 
Oude Pekela de pers Ingeschakeld. Het feit dat mmmer emg bewijs voor kin
derporno m Bergen op Zoom werd gevonden, werd terzijde gelegd. 
In een ander geval, de Spijkenisse-affaire, werd ontdekt dat een tiener kinderen 
uit de buurt gebruikte voor seksspelletjes. Het leidde tot een omvangrijke on
tuchtzaak. Hetzelfde, een eeuw eerder op het platteland. zou nauwelijks tot 
emge beroering hebben geleid of Zich m elk geval hebben beperkt tot de plaat
selijke gemeenschap. Net wals ouders laStIge kinderen binnen het gezm aan
pakken. zou men ook hier binnen de gemeenschap orde op zaken hebben ge
steld. In Spijkenisse groeide het incident daarentegen m korte tijd Ult tot een 
ware massanysterie. I52 Kinderen werden Intensief en herhaaldelijk onder
vraagd. Een moeder, aangeduid als Yvonne, vertelt: 
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"Eindeloos heb ik. met mijn jongens gespeeld met een teddybeertje, en net 
gedaan alsof dat teddybeertje hun vnendje was. Zo kwam ik er langzaamaan 
achter hoe ernstIg de vergrijpen zijn geweest." 153 

Ook m Spijkenisse werden de kinderen meegenomen om verdachte plaatsen en 
personen aan te wijzen: 

"Mijn zoontje heeft zeker VIer verschillende huizen aangewezen waar hij is 
binnen geweest. En dat oma daar dan bloot d.oor de kamer liep, met alleen 
een roze panty aan. Hij moest dan naar seksfilms kijken waarna er van alles 
met hem IS gedaan. Hij zegt dat hij ook met een r~atteklopper werd. gesla
gen. En dat hij met een mes IS bedreIgd. ZoIets verzmt een JOCh van die leef
tijd toch niet." 154 

Een andere moeder, Carla, vertelde over de SIgnalen van seksueel misbruik die 
zij in haar kinderen meende te bebben ontdekt: 

"AChteraf, ja dan snap je ineens een heleboel dingen, waar je eerst met echt 
bij stilstond. Op SChool was het opgevallen dat onze jongste zoon Zich niet 
goed kon concentreren. En die Jongen VleI ook heel vaak. En alS hi~ soms 
van die rare blauwe plekken had. dan dachten wij dat dat daar van kwam, 
dooraat kinderen nu eenmaal vaak ravotten. En aan die bloedmtstortinkjes 
op de linkerarm van die jongen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze kinderen 
opzettelijk zijn meegenomen, en daarna in zeker Vier verschillende hUlzen 
werden bedweimd en misbruikt." 153 

De geruchten die zich in het aorp verspreidden, hadden ook betrekking op verha
len over pornografen en een intematlonale bende. Yvonne beschreef haar angst 
en vervatte die in de voorspelbare post-Oude Pekela samenzweringstheorie: 

Die foto's werden volgens onze kinderen bewaard in een klUISJe m de kel
der. Daar was een man die een helm droeg waar een lampje op zat, want an
ders was het te dOnker in die kelder. De foto's zaten VOlgens mijn zoontje m 
een grijze plastic zak. En die man had een Sleuteltje waarmee hij een kastje 
m de muur kon opendoen." 153 

OOk de paranoia kwam opzetten. Een van de ouders, Clara, werd geciteerd: 

"Ik ben bang dat er straks weer wat met mijn kinderen gebeurt, want drie 
van de Vler daders lopen weer vrij rond en een aantai andere jongens die er 
zeker ook bij betrokken zijn geweest, heeft niet eens m voorarrest gezeten 
en die zien we hier nog dagelijks m de bUurt." 153 

De OffiCIer van Justitie, mr. H.A.G. Smid, gehinaera aoor de politieke noQd-
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zaak ziCh niet te zeer van de ouders te distantiëren, deed zijn best de zaak: tot 
ae JUlste proporlles terug te brengen: 

"De manier waarop een kind de feiten waarneemt, wordt beïnvloed door een 
bepaalde situatie. De feiten die het kind daann betrekt, kunnen afkomstig 
zijn van wat hij op SChool heeft gehoord. Dan kan hij verklaren aat lets op 
een bepaalde manier is gebeurCl, terwijl dat 10 werkelijkheid ITIlsschien niet 
helemaal zo IS gebeurd." 155 

De vijftienJange Jongen wera tenslotte verooraeeld tot een half jaar tUCht
SChOOl, ae zwaarst mogelijk straf voor een strafrechtelijk minaerjarIge onder 
de huidige wetgeving. De geVOlgen van dit vonms zullen vrijwel zeker nega
llef uitpakken. De Jongen zal ZIChzelf en zijn seksualitell als zwaar misdadig 
blijven ZIen. Hij zal waarschijnlijk verbitterd raken door wat hij heeft meege
maakt. Een aergelijke straf staat hem alleen maar m ae weg ooit te ont<lekken 
hoe hij van erotische gevoelens kan genieten zonder anderen daarbij pijn of 
kwaaa te aoen. De NVSH gaf een persbencht uit dat kennelijk door Iedereen 
werd genegeerd: 

"Behaive de hekSenjacht op alle volwassenen die, ongeaCht omstandighe
den. of mate van vrijwilligheid, seksuele contacten met kinderen hebben of 
zouden wensen, is nu dus OOk de criminalisering aan de orde van kinderen 
die 'ontucht' bedrijven met andere kinderen. Volgens de berichtgeving was 
de nu vijftienJange Jongen die als 'de hoofdverdachte' wordt aangeduid, 
twaalf of dertien jaar toen de feiten waarvoor hij wordt vervolgd, een aan
vang namen." 

De zaak Spijkenisse is een SChOOlVOOrbeeld van Oe zedenangst die aoor ae Ou
de-PeKela-affaire IS ontstaan en het hele land heeft besmet. In meerdere plaat
sen m Nederlana was sprake van soortgelijke voorvallen en voordat de golf 
van zedenangst geheel is weggeëbd, zullen er nog verscheidene plaatsvinden. 
De hoeveelheid schaae, de maatschappelijke ontwnchtmg en ae persoonlijke 
tragedie die het geVOlg zijn van de huidige massahysterie wuden een waar
sChuwmg moeten zijn. Een aantal factoren echter wijst erop dat de zedenangst 
III Nederlana niet snel afneemt. Een ontrnoedigena teken IS de ternghoudend
heid van een aantal kranten om positie te kiezen tegen deze ontwikkeling. 
Niets iS lflllners zo stimulerend voor zedenangst als sensationele verhalen. Het 
is kennelijk niet eenvoudig om een alternatief geluid te laten horen. 
In een recent geval bezweek ae Utrechtse politie voor druk uit Engeland en ar
resteerde drie personen omdat zij videols en fOtols hadden gemaakt van drie 
masturberende Jongens. De kranten kwamen met verhaien over een internatio
naal netwerk van kinaerpomo. De Telegraaf hield haar traditie hoog en publi
ceerde het verhaal met vette koppen en pleegde daannee onjuiste berichtge
ving over, onder andere, een 'kinderporno iuchtbrugi tussen Engeland en 
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Nederland. Geen enkel dag- of maandblad kwam met een genuanceerd verslag 
van het voorval. 
OOk de Nederlandse cultuur bezit een facet dat de natie m de valkuil van de 
hedendaagse zedenangst kan laten vallen. De geestelijke met het vernlanende 
vmgertje mag dan iruniddeis mt het sociale leven van de natie verdwenen zijn, 
in deze tijd heffen de maatschappelijk werker en de 'incestspeurder' hun vinger 
op. EvenalS de geestelijke van weleer, dringt nu de meuwe seculiere bescher
mer van de publieke moraal onbeschaamd het pnvéleven van personen binnen. 
PsychOlogIsche theorieën. die qua logIsche structuur meer gelijkems vertonen 
met religieuze dogma's dan met de wetenschap, worden gebruikt om de status 
quo te handhaven. Vergeleken met veel andere culturen bevindt de chnstelijke 
wereld ZICh aan het eind van een theoretisch continuum van seksueel onder
drukkende culturen. seksueel beperkende culturen, seksueel liberale culturen 
en seksueel aanmoedigende culturen (Constantme & Marnson 1981). De post
cnnstelijke westerse wereld heeft geen kans gezien, ondankS vooruitgang, deze 
onderdrukkende angsten van zich af te schudden en een werkelijk bevrijde en 
seksueel aanmoedigende cultuur te SCheppen. 
Het onvoorwaardelijk respect van memge Nederlander voor Amerikanen 
vormt eveneens een factor die zedenangst stimUleert. In werkelijkheid wordt 
sekSUOlogIsch onderzoek: In Amerika heel wat vaker door anti-seksuele ideOlO
gieën vervuild dan :in Nederland. Op het gebied van kinderseksualiteit is veel 
Amerikaans onderzoek volledig waardeloos (Okarm, 1989). Op dit gebied is er 
niet veel dat Nederlanders van Amerikanen zouden kunnen leren. behalve mis
schien hoe het met moet. Dit geldt trouwens voor vele terremen in de sociale 
en mediSChe wetensChap en praktijk. Meer dan 70 procent van de drugsver
slaafden in Amsterdam keert bij voorbeeld weer met succes lil de maatschappij 
terug. In New York iS dat percentage 12 procent. Een ander voorbeeld is de 
controle op AIDS. Van alle landen ter wereld scoort Nederland op dit terrem 
het best. Dit Vloeit, althans voor een deel, waarschijnlijk voort lilt de betrekke
lijke openheid ten aanzien van seksualiteit en de bereidheid om op scholen 
aandacht te besteden aan de 'veilig vrijen; campagne. Nog een ander voorbeeld 
is kinderporno. Het grootste deel van de kinderporno die ooit IS gemaakt. 
kwam mt Amerika (Hebditch & Anning, 1988). De grootste professionele ver
vaardigers ter wereld van kinderporno zijn thans de FBI en de Amerikaanse 
Postale Recherche. die het materiaai gebruiken om mensen in de val te lokken 
(Stanley, 1989), Waarom was het zo nodig dat de werkgroep-de Wit politie
mensen naar de V.S. stuurde om bekendheid te krijgen met de Amerikaanse 
methOden? (Scbuijer, 1989). Het was zmniger geweest om een aantal Amerika
nen naar Ne<1erlancl te halen om hen hier het een en ander te leren. In plaats 
daruvan laat d.e Amsterdamse gemeentepolitie z1ch leiden door Amerikaanse 
zedenangst. ten koste van genuanceerd denken en met meer risicots dat kinde
ren en volwassenen in hun stad schade oplopen. 
ZOlang Nederlanders hun mispiaatst respect voor de Amerikanen met laten va-
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ren, blijft dit land kwetSbaar voor de Amerikaanse mvloed die zijn samenle
ving nog meer zal verZIeken. Er is heel wat dat de Amerikanen van de Neder
landers kunnen leren. Het culturele verschijnsel in de Veremgde Staten dat 
men ZIch blindstaart op onbereikbare morele waarden waarbij men ziCh een, 
overigens aanvechtbaar, superioriteitsgevoel aanmeet met een onvermijdelijk 
daarmee gepaard gaande hypocnsle, staat genuanceerd denken in de weg en 
houdt het mechanisme van de zedenangst in stan(l. Het onvermogen om ziCh 
de Nederlandse flexibiliteit eigen te maken of zelfs maar te begrijpen of te res
pecteren, is kenmerkend voor het Amerikaanse bewustzijn. Nederland is ten
slotte maar een klein landje. 

Min/ster van Justitie Korthals Altes op bezoek In Quae Pekela. (Foto: Bert 
Verhoeff) 
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BIJLAGE 1 

Bronnenmateriaal 

Met het oogmerk een volledig dOSSIer samen te stellen van de artikelen die tij
dens de affaire zijn gepubliceerd, werden 288 krupsels verzameld. De meeste 
.knipsels en artikelen werden ter beschikking gesteld door dr. Peter Hofstede, 
dr. Marten Brouwer, Persfocus en de Gemeente OUde Pekela. De vOlgenCle bla
den leverden het materiaal: 

korte artikelen 
berichten thema-artikelen 

redactionele 
commentaren 

opllliebladen 20 
nationale dagbladen 78 61 
plaatselijke kranten 
(regIO Oude Pekela) 85 16 
plaatselijke kranten 
(ovenge) I 8 
gei1lustreerde bladen 4 
ovenge I 

De belangrijkste bronnen waren: 
natIonale dagbladen NRe Handelsblad 

De VolkSkrant 
Trouw 

plaatselijke kranten 
(regIO Oude Pekela) 

opimebladen 

gei1lustreerde bladen 

ovenge 

totaal 

Het ParOOl 
Algemeen Dagblad 
De Telegraaf 
Nieuwsblad van het Noorden 
Winschoter Courant 
Leeuwarder Courant 
Vrij Nederland 
Haagse Post 
De Tijd 
Elsevier 
De Groene AmsterdanJllier 
Panorama 
Privé 
Nieuwe Revue 

ingezonden 
oneven 

10 

I 

I 

22 
38 
20 
14 
14 
25 
56 
41 
10 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

28 

288 
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De datum, bron en kop van elk artikel werden op een computer ingevoerd. 
Van het matenaal weni een eenvoudige mhoudsanalyse gemaakt. Elk artikel 
werd geKarakteriseerd met één of meer sleutelWOOrden die Iletrekking hebben 
op een bepaald aspect van de theone van zedenangst. 
Ook de sleutel woorden werden in de data base opgenomen in een gegevens
veld. De namen van personen die in diverse artikelen werden geciteerd, wer
den in een ander gegevensveld ingevoerd. Bij het schrijven werd gebruik ge
maakt van deze data base. Bij het analyseren van het gebruik van 'de 
superlatIef door de pers bijvoorbeeld werden alle artikelen met het sleutel
woord 'superlatIef uitgeprint. De Sleutelwoorden, afgeleid van de theorte van 
zedenangst, vonnen de structuur voor dit boek en worden daarin gedefinieerd 
en omschreven. 

Sleutelwoorden 

(1) BEWUSTWORDING: Bemoeienis (vanuit Amerika); Angst; Loos alarm. 

(2) SYMBOOLVORMING: Clowns; Creëren en afbreKen van de held. 

(3) OVERDRIJVING EN VERDRAAIING: HyperbOOl; Superlatief; Sensatio
nalisenng; Theonevonning; Verdachtmakingen; Sarnenzwermg(Stheoneën); 
Onfalsifieerbaarheid; LiChtgelOVIgheid; MeiodrarnatIeK; Sneeuwbaleffect. 

(4) VERSTERKING VAN ROLPATRONEN: Signalen van incest; Uitlokking 
(incorrecte ondervragingstechnleken); Familie de Vos. 

(5) VERBREIDING: Voorspelling; Uitbreiding; SOCIale malaIse. 

(6) DOORWERKING: KrUIstOCht; Oproep voor consensus; Prediking; Escala
tie; Volkswraak; Intolerantie; Innovatie; Piramidemodel voor beSChuldiging; 
BeSluiteloze politici. 

(7) UITDOVING: Ontraadseling; demythOIOgISering;· PerspectIef; Ontkenning. 

Deze categorIeën werclen gebruikt m een eenvoudige vonn van inhoudsanalyse. 
Alhoewel een kwantItatieve analyse is gemaakt, is deze vanwege de subjectieve 
aard hiervan niet gebruikt voor dit boeK. SommIge artikelen bij voorlleeld zou
den door de ene lezer wel en door de andere niet als ioverdrijving en verdraaI
ing; worden geclassificeerd. In grote lijnen i<waro één proefanalyse hierop neer: 
9% van de artikelen van NRC Handelsblad bevatte passages die als verdraaiing 
werden geclassificeerd. De Telegraaf scoorde 28% en Vrij Nederland 60%. 
Vrijwel alle kranten schreven ten tijde van de zaak OUde Pekela over de affai
re. Daar waar een vergelijking kon worden getrokken met de benchtgeving in 
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NRC, Trouwen De VolkSkrant, waren de sensationalisenng en verdraaiing van 
feiten bij sommIge andere !<ranten heel duidelijk. In een poging de gebeune
russen te reconstrueren, is bij voorkeur gebruik gemaakt van citaten en feiten 
zoals deze door de meer betrOUWbare bromen, zoals NRC Handelsblad, wer
den gepubliceerd of waar dezelfde infonnatIe in meer dan één !<rant werd ge
vonden. Veel CItaten UIt De Telegraaf en Vrij Nederland lieten ZIen hoe de pers 
Kans zag een collectIeve mythe te ontketenen. Alhoewel al het materiaal werd 
geanalyseerd en in de data base ingevoerd, werd Ultemdelijk maar een betrek
Kelijk klem percentage gebruikt. 
Naast deze analyse werd van elk van de dertig meest geCIteerde personen een 
citatenbestand aangelegd waarin alle beschikbare citaten werden verzameld. 
Op deze wijze was het mogelijk van elke betrokkene aan de hand van de uit
spraken een maruk te I<rijgen van zijn of haar houding en opvattmgen. De UIt
spraken van de officier van justitie mr. BlOK waren bijvoorbeeld consequent 
VOOrZIChtIg en neutraal. De uitspraken van de familie de VOS vertoonden over 
het eerste Jaar een toenemende emotlOnele intensiteit, naast feitelijke bewenn
gen. Bij de keuze van citaten voor dit boek werd als critenum aangehouden dat 
alleen de uitspraken die in het algemene patroon van de betreffende persoon 
pasten werden gebruikt. De namen van direct betrokkenen zijn In dit boek ter 
beschenning van hun privacy gewijzigd 

Extra materiaal 

Verder werd het volgende materiaal verzameld: 
(1) Dne rapporteo van doKter F. JOMer en doKter P. JoMer-Bakker. 
(2) Folder van Actiegroep Burgerbelangen van juni 1987. 
(3) Bnefvan de burgemeester van Oude PeKela dd. 15 januari 1988 aan de ou
ders. 
(4) PerSbenCht van de ouders van Oude PeKela dd. 21 januari 1988 
(5) Lijst van achtentwinllg vragen dd. 21 januari 1988. overhandigd aan justitie. 
(6) Eindrapport dd. 21 januari 1988 van Klaus de Boer, Jeugd- en Zedenzaken 
van de Rijkspolitie. 
(7) Eindrapport dd. 21 januari 1988 van mr. J.A. BlOK, HoofdoffiCIer van Justitie. 

Interviews 

Tijdens de begmfase van het analyseren van de artikelen UIt kranten en bladen 
kwam niet duidelijk naar voren dat de verhalen over kinderlokkers geheel op 
onwaarheid berustten. Tot aan de gesprekken met de afdeling Jeugd- en Zeden
zaken van de Rijkspolitie te Gromngen leek de bewenng dat eeo aantal kinde
ren welliCht voor seksuele handelingen en voor de vervaardigmg van porno 
was meegelOlct, met omnogelijk. 
Gesprekken met de politie wezen echter uit dat er alleen bewijs bestond voor 
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het seksspelletje dat twee kinderen met elkaar hadden gespeeld en dat de bizar
re verhalen die de kinderen vertelden niet betrouwbaar waren. Als gevolg van 
deze infonnaue was het noodzakelijk bepaalde stukken van dit bOek gedeelte
lijk te herschrijven. 

Met de vOlgende personen werden gesprekken gevoerd: 
(1) Mel1e WachUlleester: tijdelijk persvoorlichter van de gemeente OUde Peke
la. Gesprek van drie uur op 31 mei 1988. 
(2) Judith Laadstra: paragnoste m Haarlem. Gesprek van twee uur op 8 augus
tus 1988. 
(3) Larry Stanley: advocaat m New York. Drie dagen, 17 tot 20 september 
1988, gesprekken over Amerikaanse bewenngen van miSbruik: en exploitatIe 
van kinderen en de werking van het Amerikaanse rechtssysteem. 
(4) Dr. Ralph Underwager en drs. Hollida Wakefield, beiden psychOloog m 
Minneapolis, Minnesota. Gesprekken over Amerikaanse beweringen van mas
saal kindennisbruik en studies van ondervragingsmethoden van kinderen. Van 
20 september tot 2 oktober 1988. 
(5) DOkter Zevenhuizen: huisarts m OUde Pekela. Een gesprek van twee uur op 
11 december 1988 (een uur op band). 
(6) Marien Abrahamse: correspondent voor NRC Handelsblad. Een gesprek 
van drie uur op 12 december 1988. 
(7) Het echtpaar Kip en zoon: gezm in OUde Pekela. Gesprek van anderhalf 
uur (op band) op 13 december 1988. 
(8) Mevrouw van der Laan; grooUlloeder m Oude Pekela. Gesprek van een half 
uur (op band) op 13 december 1988. 
(9) Fred Mulder, afdeling Jeugd- en Zedenzaken van de Gemeentepolitie in 
Grornngen. Gesprek van twee uur (een uur op band) op 13 december 1988. 
(l0) De heer A.E.l. Smidt: burgemeester van Oude Pekela. Gesprek van drie 
uur (een uur op band) op 15 december 1988. 
(11) De heer Wim Joosten: Hoofd afdeling Jeugd- en Zedenzaken van de 
Rijkspolitie te Gromngen. Gesprek van twee uur (anderhalf uur op band) op 16 
december 1988. 1\veede gesprek op 21 februari 1989. 
(12) Liekel Faber: politieman bij de afdeling Jeugd- en Zedenzaken van de 
Rijkspolitie te Gronmgen. Gesprek van een halfuur op 3 februari 1989. 
Bovengenoemde personen gaven toestemming materiaal UIt de mterviews te 
gebruiken. Personen, die geen toestemlmng gaven voor bandopname of publi
katie, worden hier met met name genoemd. De mfonnaue die zij verstrekten 
bevestigde echter in veel opzIchten de feiten zoals die in dit boek gerappor
teerd worden. 
Een aantai personen waannee contact werd gezocht, weIgerde over de zaak te 
praten. Onder hen bevonden ZIch dokter F. Jonker, dr. G. Mik, prof. dr. C. 
Rümke. mevrouw T. Pieters en de heer R. Weirth. 
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BIJLAGE 2 

Noten 

1 Porno group tries to link:. up with child chaIity. The Sunday Times, 29 november 1987. 
2 Misbruik kinderen verbijstert prof. Mik. De VolkSkrant, 22 januart 1988. 
3 blz. 16, deel een. 
4 blz. 20, deel een. 
5 blz. 21, deel een. 
6 blz. 54, deel een. 
7 blz. 23, deel twee. 
8 blz. 24, deel twee. 
9 blz. 29, deel twee. 

10 En een auto In alle kleuren van de regenooog. De Volkskrant 13 feb 1988. 
11 Het scnandaal van Oude Pekela. ZIP, 18 juni 1987. 
12 'Nachtmeme van Oude Pekela' duurt voort ... De Telegraaf, 16 januari 1988. 
13 Eerste rapport dokter JOnker, blz. 3. 
14 Het raadsel van Oude Pekela. Nieuwe Revu, 19 juni 1987. 
15 Twijfels. Nieuwsblad van het Noorden, 16 december 1988. 
16 Oude Pekela was week lang wereldnieuws. Streekblad, 17 juni 1987. 
17 'Dit moet ophouden, we moeten terug naar nonnaal'. Het Parool, 5 februari 1988. 
18 Een meuwtJe in Oude Pekela. Het Parool, 20 jUni 1987. 
19 Misbruik. De Volkskrant, 7 september 1988. 
20 Taboe. Haagse Post, 8 october 1988. 
21 Pipo m de zorgzame samenleving. Haagse Post. 20 juni 1987. 
22 Almere anders dan Oude Pekela. De Telegraaf, 24 maart 1988. 
23 Zedendelict m Oude Pekela veroorzaakt OOk onrust III Winschoten. Winschoter 

Courant, 20 mei 1987. 
24 Deining over venneend 'Zedendelict' is onterecht. Winschoter Courant, 21 mei 1987. 
25 Ontucht op grote senaal met kinoeren toegegeven. De VolksknUlt, 13 juli 1987. 
26 Hoogleraar noemt reactie op Ouoe Pekela massahystene. NRC Handelsblad, 18 juru 

1987. 
27 Ontucht met kinderen jaagt dOrp SChrik aan. Trouw 9 jUni 1987. 
28 Kinderlokkers m Oude Pekela liepen ais clown rond. Wmscnoter Courant, 6 juni 1987 
29 Zeventig ldnderen seKSueel misbruikt. De VolksKrant. 9 juni 1987. 
30 Alleen jeugd zag ontuChtige Clowns. De Telegraaf, 10 juni 1987. 
31 Clowns verdwenen zomaar m net mets. Leeuwarder Courant, 11 juni 1987. 
32 Cowboy aangezien voor clown: TumUlt m Veendam. Nieuwsblad van het Noorden, 31 

Juli 1987. 
33 Kinderlokker actief in Hoogeveense wijk. Nieuwsblao van net Noorden, 7 juli 1987. 
34 Jeugdpsychiater Gemt Mik: 'Ik ben razend'. De Tijd, 29 januari 1988. 
35 Oude Pekela, Zomer 1988. Vrij Neoerland, 3 september 1988. 
36 'Zehielden haar noofdje onder water'. Privé, 27 juni 1987. 
37 Pied Piper sex monsters leave village paralysed with fear: Streets where children dare 

not play. The Star, 15 juni 1987. 
38 Dit is gewoon Ooofpotbeleid. De Groene Amsterdammer, 27 januari 1988. 
39 Veel ouo zeer In Oude Pekela. Algemeen Dagblad, 31 december 1987. 
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40 Jeugdpsychiater prof. dr. G. Mik waarschuwt voor 'algenele maatscnappelijke ont-
wriehnng'. De Telegraaf 30 januart 1988. 

41 Kinderen zijn de meest bedreigde groep ter wereld. Panorama, 8 februari 1988. 
42 Psychiater ontsteld na onderzoek OUde Pekela De VolksKrant 22 januari 1988. 
43 Wij mensen van Oude Pekeia zijn veel te nuchter voor massanysterie. Vrij Nederland 
~~l~ , 

44 De angst ZIt er diep in. Algemeen Dagblad, 10 juni 1987. 
45 Ontknopmg van ontucnt met kleuters nog ver weg. Trouw, 10 juli 1987. 
46 Ontucht met peuters en kleuters in Oude Pekela 'professioneel opgezet'. NRC Han

delsblad, 10 juni 1987. 
47 'Mijn rapport iS neel concreet'. De Tijd, 12 februari 1988. 
48 De dagen van Oude Pekela: De down en de verschrikkingen van de sexualiteit Neem 

een videocamera of een polaroid enje nebt handeL Vrij Nederland, 20 juni 1987. 
49 Het verhaal van Oude Pekela IS mtematIonaal. Vrij Nederland, 13 februari 1988. 
50 In Oude Pekela IS de achterdocht gebleven. Haagscne Courant, 31 decemoer 1987. 
51 'Ik leef met in een waanidee'. NRC Handelsblad, 30 januari 1988. 
52 'Meer agressie en vaker huilbUIen op de SCholen', Nieuwsblad van het Noorden, 10 

Juni 1987 
53 Seksspelletjes met kleuters Oude Pekela voor porno-opnamen. Leeuwaroer Courant 9 

Junil~~ , 

54 Iedereen let op elkaar: Oude Pekela IS te klem. Trouw, 22januan 1988. 
55 Duivels: De reli-politie van Bert Dorenbos wil de dacters van Oude Pekela opsporen 

en pakken. Vrij Nederland, 19 maart 1988. 
56 Kinderporno: Je ziet het ruet, maar het is er wel. Nieuwsblad van het NOOrden 12 juru 

1987. ' 

57 OoI? ruet eerder ruStig voordat daders zijn gepakt. Nieuwsblad van net Noorden, 10 
Jum 1987. 

58 Affa~re _nog zonder einde in Oude Pekela. WinSChoter Courant, 10 juni 1987. 
59 Fatale dag laat diepe sporen na lil gezill. Nieuwsblad van het Noorden, 10 juni 1987. 
60 Pekelder ouders razend op justitie. Nieuwsblad vQ.n het Noorden, 14 januari 1988. 
61 Nieuwe tragedie lD OUde Pekela: BlNGOVERSLAVlNG! De Telegraaf, 1 juni 1988. 
62 Waarorn hetJoumaal even niets deed. Nieuwsblad van het Nooraen, 13 juni 1987. 
63 Fant~tlSCh vertellingen: De massahystene over ontuCht met kleuters in Oude Pekela. 

Elsev'er, 20 juni 1987. 
64 Justitie overweegt stopzetten onderzoek. De VolkSlCl'ant, 10 juli 1987. 
65 Tientallen kinderen)ru:enlang misbruikt m VenhUizen. De Telegraaf, 25 augustus 1988. 
66 Ontucht met mmdeI]angen en met geestelijk gehandicapten. Vrij Nederland. 24 

december 1988. 
67 ZedenSChandaal. De Telegraaf, 25 augustus 1988. 
68 ScbnOI en meest De Telegraaf, 13 februari 1988. 
69 ~ens~tiezoeker krijgt In Oude Pekela eerst een donderpreek. Het ParoOl, 13 juni 1987. 
70 De kin<1e~n tekenen nu hUlzen en ooerderijen met felgeie kleuren'. Nieuwsblad van 

het NoorClen 11 juni 1987. 
71 ~ustitie negeert nieuwe gegevens over affaire in OUde Pekela. Wmscnoter Courant. 8 

december 1987. 
72 Kind~ren agressief na ontUCht. Leeuwarder Courant, 9 juni 1987. 
73 G~volgen_ontucht niet te voorspellen. NRC Handelsblad, 11 juni 1987. 
74 Kinderen m getuIgenbanK blijken neei vatbaar voor suggestIes. De VolkSkrant 18 JUOl 

1987. • 
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75 Verwijten ouders Oude Pekela zijn met terecnt. NRC Handelsblad 22 januari 1988. 
76 Praten, praten: net IS vreselijk belangrijk. Trouw, 23 januari 1988. 
77 De psychiater en zijn zekerheden. Elsevier. 6 februari 1988. 
78 Ouders Oude Pekela geven weimg nieuwe tIps. De VolkSKrant, 8 februari 1988. 
79 'Kinderlokkers': Een vertekenend beeld. Trouw, 9 juli 1987. 
80 SexSChandaal met kinderen mogelijk groter. Nieuwsblad van het Noorden. 10 JUru 

1987. 
81 Sekszaak groter dan gedaCht. Algemeen dagblad, 10 juni 1987. 
82 Ouders en leerKrachten moeten ontucht voorkomen. Trouw, 11 juni 1987. 
83 Afscnrift van emdrapport K. de Boer, hoofd tactIscne recherche rijkspolitie, 21 

januart 1988. 
84 Vloedgolfvanklacnten neeft geen geVOlgen. Het Parooi, 15 juni 1987. 
85 Kinderporno gedaald. Het ParoOl, 11 juni 1987. 
86 'Niet wachten met geven hulp in Oude Pekela. Winschoter Courant, 13 juni 1987. 
87 'Kinderen gebruikt voor porno die pedofilie van peIVerse aard toont'. NRC Handels-

blad, 22 januari 1988. 
88 'Commerciè1e kinderporno bestaat'. Het ParoOL, 10 juni 1987. 
89 Brief van Korthals Altes aan Tom Dinnesson. 20 november 1985. 
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