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44 Mediahypes en de sociale constructie 
vann seksueel misbruik van kinderen 

4.11 Misbruik en media 

Inn de voorafgaande hoofdstukken is vooral gekeken naar de dynamiek van de rac-

diahype,, dit hoofdstuk concentreert zich op de vraag welke rol dergelijke nieuws-

escalatiess spelen in de ontwikkeling van sociale problemen op basis van de in 

hoofdstukk 2 geformuleerde theorie. Daarbij gaat het niet alleen om de ontdekking 

vann een nieuw probleem, zoals bij de beschrijving van zinloos geweld, maar voor-

all  ook om de daaropvolgende fasen waarin het maatschappelijk probleem zich door 133 

middell  van differentiatie, aggregatie en domeinexpansie steeds verder zal ontwik-

kelen. . 

Centraall  daarbij staan de verschuivingen in de voor de probleemconstructie ge-

hanteerdee frames. Welke rol spelen de media met hun mediahypes in de verschil-

lendee fasen van deze ontwikkeling? Stimuleren ze de differentiatie, aggregatie en 

expansieprocessen?? Dragen ze bij aan de opkomst van nieuwe frames met de bijbe-

horendee sleutelbegrippen? Vervullen de media een aanjagende rol in het sociale 

amplificatieprocess rond een nieuw sociaal probleem? 

4.1.11 Keuze onderzoeksobject 
Omm deze vraagstellingen te onderzoeken is gekozen voor het onderwerp seksueel 

misbruikk van kinderen in de periode 1980-2000. Na de (her-)ontdekking van in-

cestt en de herdefiniëring daarvan tot seksueel misbruik van kinderen begin jaren 

tachtig,, hebben zich in de daarop volgende twee decennia telkens weer nieuwe ont-

wikkelingenn voorgedaan, waardoor het onderwerp prominent in het nieuws is ge-

bleven.. Het is een voorbeeld van een sociaal probleem dat niet, zoals te verwachten 

zouu zijn volgens de issue attention cycle-theorie, langzaam uit het nieuws is verdwe-

nen,, integendeel. Telkens komen er in dit tijdsbestek weer andere vormen van mis-

bruikk prominent in de media. Regelmatig zijn er mediahypes rond schandalen, 

affairess of grootschalige misbruikzaken. 

Hett meest opvallende in deze ontwikkeling zijn de vele vertakkingen van het oor-

spronkelijkee sociale probleem van incest binnen het gezin. Het is net alsof stapsge-

wijss en met de regelmaat van de klok een nieuwe misbruikvariant wordt ontdekt, 

waarbijj  zich telkens dezelfde patronen voordoen, zowel in de berichtgeving als in 

dee samenleving. Aanvankelijk is er verbazing, dan haalt een stroom van vergelijk-

baree incidenten het nieuws en lijk t het nieuwe probleem plotseling in omvang toe 

tee nemen, hetgeen weer leidt tot maatschappelijke verontrusting. Aanvankelijk gaat 

hett in de berichtgeving alleen om incest, om seksueel misbruik van meisjes binnen 

hett gezin (de vader als dader), vervolgens om misbruik door verwanten (ooms, 
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grootvaders),, gevolgd door misbruik door anderen (meestal een kennis). Dan blij -

kenn er zich extreme misbruikgevallen voor te doen, waarbij sprake is van langdurig 

misbruik,, mishandeling, sadisme, abortus or zelfs babymoord. Vervolgens duiken 

err zeer grootschalige misbruikaffaires op waarbij dentallen zoniet honderden kin-

derenn (jongens én meisjes) zouden zijn misbruikt. Inmiddels is dan ook misbruik 

vann jongens aan de orde gesteld, misbruik in gezagsverhoudingen (de kerk, de 

sportclub,, de school, de psvchotherapie), satanisch ritueel misbruik, date rape, on-

gewenstee intimiteiten op het werk, misbruik van verstandelijk gehandicapten, mis-

bruikk dóór verstandelijk gehandicapten, k inderporno, kinderprostitutie tot en met 

ontvoeringg en moord. 

Dee laatste jaren van de vorige eeuw is de aandacht gefocust op pedofilie, lust-

moordenn en jongeren die andere jongeren (al dan niet in groepsverband) misbrui-

ken.. Het onderwerp incest in het gezin is dan al jaren geen nieuws meer. Dat de 

locuss telkens wordt gericht op andere vormen van seksueel misbruik komt voort 

uitt gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de zaak Dutroux, maar het heeft ook te ma-

kenn met de ontwikkeling die de sociale constructie van het probleem doormaakt, 

finn die ontwikkeling vertoont een eigen dynamiek waarin de media een belangrij-

kee rol spelen. Dat is de invalshoek van dit hoofdstuk. Uitgaande van het in hoofd-

stukk 2 geformuleerde perspectief over media en sociale problemen zijn de volgende 

vraagstellingenn ten aanzien van de ontwikkelingsgang van seksueel misbruik en de 

roll  van de media van belang. 

4.1.22 Specifieke vraagstellingen 
Inn hoofdstuk 2 is het verband uitgewerkt tussen de ontwikkelingsstadia van een so-

ciaall  probleem en de rol van de media daarin. Op basis van deze theorie valt te ver-

wachtenn dat de ontwikkeling van seksueel misbruik vier stadia zal doorlopen, 

namelijkk die van h'tunning, Kxpansie, Ambivalentie en Institutionalisering. 

Inn de Fnn/iingtiisL- wordt het probleem ontdekt, verkend en erkend (validation). In 

dezee fase wordt een nieuw frame geïntroduceerd om het probleem te construeren. 

Vervolgenss breekt de hxpansiefasc aan waarin het domein waarop het frame be-

trekkingg heeft steeds bieder wordt. Aggregatie, differentiatie en expansie zijn hier 

sleutelwoorden. . 

Inn de derde fase leidt deze ontwikkeling tot ambivalentie, controverses en de op-

komstt van alternatieve frames. In fase 4 tenslotte is sprake van een geïnstitutiona-

liseerdd sociaal probleem waarover een zekere mate van consensus bestaat, die zich 

vertaaltt in wijzigingen in het strafrecht en het vervolgingsbeleid. 

Bijj  ons onderzoek zullen wc kijken naar de vraag of het probleem seksueel mis-

bruikk van kinderen in de periode 1980 tot 2000 deze ontwikkelingsstadia door-

loopt.. In hoeverre zijn er afwijkingen van deze stadia en hoe zijn deze te verklarenr 

Daarnaastt zullen we ons per fase concentreren op de rol van de media en die van 

dee mediahvpes. Hij de uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling zullen we ons 

latenn leiden door de volgende vraagstellingen. 
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Fasee 1 Framing 

-- Wordt de berichtgeving gekenmerkt door (extensiverende) mediahypes met ho-

gee schattingen, brede definities en ernstige gevallen? 

-- Welke rol spelen deze mediahypes bij de maatschappelijke erkenning van het 

probleemm en de vestiging van het nieuwe frame (en de bi jbehorende terminolo-

gie)? ? 

-- Is er sprake van de toepassing van het topje-van-de-ijsberg-^w/;/,/ /̂ 

Fasee 2 Expansie 

-- Dragen mediahypes rond nieuwe aspecten of vormen van seksueel misbruik bij 

aann definitieverbreding, differentiatie, aggregatie en domeinexpansie waardoor er 

eenn sterke sociale amplificatie van het probleem plaatsvindt? 

-- Leidt de berichtgeving tot een versterking en uitbouw van het nieuwe frame rond 1 35 

seksueell  misbruik? 

Fasee 3 Ambivalentie 

-- Ontwikkelen de media zich tot een autonome defmiéringsmacht (Brants & 

Brants,, 1991)? Ln draagt dat bij tot groeiende ambivalentie en de opkomst van 

concurrerendee fr-ames". 

-- Wordt de berichtgeving gekenmerkt door (intensiverende) mediahypes rond per-

sonenn en of instellingen? 

-- Is er sprake van de toepassing van een schandaal-/rw/>/tf/r? 

Fasee 4: Institutionalisering 
-- Is er sprake van institutionalisering van het sociale probleem? 

-- Op welke manier vertalen de veranderde sociale definities zich in strafrechtelijke 

definities? ? 

-- Is er sprake van een sterke afname van de berichtgeving en de mediahvpes op dit 

terrein?? Verandert de aard van de berichtgeving? 

Di tt onderzoek heeft nadrukkelijk een verkennend en beschrijvend karakter. Door 

eenn uitgebreide beschrijving van de maatschappelijke ontwikkelingen rond seksu-

eell  misbruik en van de berichtgeving daarover zullen we proberen antwoorden te 

formuleren.. Daarbij maken we gebruik van een zeer uiteenlopend scala aan we-

tenschappelijkee en journalistieke bronnen. 

4.22 Onderzoeksverslag: 
analysee van de berichtgeving 1980-2000 

Wi ee de ontwikkel ing van seksueel misbruik als sociaal probleem in Nederland re-

construeert,, ontdekt al snel dat de feitelijke ontwikkeling anders verloopt dan op 

basiss van de bovengenoemde fasen-indeling verwacht mag worden. Het belang-
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rijkstee verschil is dat de Expansiefase en de Ambivalentierase zich in een andere 

volgordee blijken voor te doen dan op basis van de in hoofdstuk 2 geformuleerde 

theoriee zou mogen verwachten. Na het eerste stadium, globaal van 1980 tot en met 

1988,, treedt een periode op waarin zich de affaires en schandalen (bijvoorbeeld 

Oudee Pekela in 1987/1988 en de Bolderkar in 1988) voordoen die op basis van 

diee theorie in de Ambivalentiefase thuishoren. De vele vertakkingen van het oor-

spronkelijkee misbruikprobleem, behorend bij de Expansiefase, doen zich pas voor 

inn de periode daarna, in de jaren negentig. 

Bijj  de beschrijving van de ontwikkeling gaan we daarom uit van de volgende fa-

sen: : 
1.. De Framin^zse van 1980 tot 1989: de media en het nieuwe misbruik-frame, 

2.. De Ambivalentiefase van 1988 tot 1996: controverses, affaires en concurreren-

1366 de frames, 

3.. De Expansiefase van 1996 tot 2000: mediahypes en de nieuwe vertakkingen. 

4.. De Institutionaliseringfase na 2000: afname berichtgeving over inmiddels geïn-

stitutionaliseerdd probleem. 

Wee zullen daarbij antwoord proberen te geven op de vraag waarom deze fasen zich 

inn een andere volgorde hebben voorgedaan dan verwacht zou mogen worden op 

basiss van de theorie. Per fase zullen we wel dezelfde probleemstell ingen ten aanzien 

vann de rol van de media en de mediahypes onderzoeken. 

4.2.11 De Framingfase van 1980 tot 1989 
Nieuwee termen als seksueel misbruik, seksuele kindermishandeling, seksueel ge-

weldd en ongewenste intimiteiten markeren begin jaren tachtig de intrede van een 

nieuww frame ten aanzien van onvrijwillig e seksuele contacten en seksuele contac-

tenn met kinderen. De veranderingsgezinde jaren zestig en zeventig brachten niet 

alleenn de seksuele revolutie voort, maar ook de vrouwenbeweging die de onder-

druktee positie van de vrouw in de samenleving aan de kaak stelde. De macht van 

dee zuilen, de kerken en de politieke partijen was tanende, de anticonceptiepil en 

nieuwee antibiotica (tegen geslachtsziekten) werkten bevrijdend (Mooij , 1993: 186) 

enn Aids zou nog ruim twintig jaar op zich laten wachten. De seksuele revolutie is 

gebaseerdd op de emancipatie van het individu en de vrije beleving van ieders sek-

sualiteitt (Kool, 1999: 138), op met andere woorden: "seksueel enthousiasme" 

(Mooij ,, 1993: 187). 

Allerleii  uit ingsvormen van de seksualiteit, ook de tot dan toe als afwijkend be-

schouwde,, variërend van homoseksualiteit, biseksualiteit, overspel, partnerruil tot 

enn met sadomasochisme, worden bespreekbaar en komen uit de taboesfeer zoals 

datt in het tvpische jaren zeventig jargon wordt genoemd. En bespreekbaar maken 

betekendee in die jaren doorgaans: moet kunnen. De media en met name de tele-

visiee spelen hierbij de rol van grote taboedoorbreker. Onvermijdeli jk komen ook 

pedofiliee en seksuele contacten met kinderen aan bod als een van die seksuele va-

riantenn die in het nieuwe tijdsgewricht misschien met andere ogen bekeken zou-
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denn kunnen worden. Breed draagvlak voor een nieuwe visie is er niet, maar als on-

derwerpp komt het pedofilie zeker aan de orde. In 1978 bijvoorbeeld in een uitzen-

dingg van Koos Postema's Een Groot Uur U, waarin de pedofiele PvdA-senator E. 

Brongersmaa uitspraken1'1 kan doen die een decennium later niet meer voor uitzen-

dingg geschikt zouden worden geacht. Er is nog geen aandacht voor seksueel mis-

bruikk van kinderen, wel in toenemende mate voor kindermishandeling en de 

behandelingg van kinderen in tehuizen van de kinderbescherming. In de periode 

19711 tot en met 1973 doet zich de eerste grote nieuwsgolf in de media voor over 

ditt onderwerp (Peen, d'Anjou & Van den Ende, 1977). In 1972 verschijnt het eer-

stee jaarverslag van de in 1971 door de regering ingestelde vier vertrouwensartsen. 

Zi jj  vormen ook telkens de belangrijkste "prikkel, die de pers steeds nodig schijnt 

tee hebben om aandacht te besteden aan het onderwerp kindermishandeling" (Peen, 

ett al, 1977: 229). Maar in de sociale constructie van kindermishandeling speelt op 137 

datt moment seksueel misbruik geen enkele rol. 

Eindd jaren zestig, begin jaren zeventig wordt seksueel misbruik nog niet erkend als 

ernstigg maatschappelijk probleem, maar de vrouwenbeweging begint steeds duide-

lijkerr stelling te nemen tegen de seksuele revolutie die vooral een bevrijding zou be-

tekenenn van de mannelijke seksualiteit (Schnabel, 1990). 

"Hett is niet verwonderlijk dat juist in een klimaat van seksueel enthousias-

mee ook de aandacht voor de schaduwzijden toeneemt. Immers, seksuele 

problemenn en zaken als seksueel misbruik vallen uit de toon op het moment 

datt seks eigenlijk, goed, prettig en gewenst hoort te zijn" (Mooi), 1993: 

188). . 

Inn de vrouwenbeweging^1 ontstaat geleidelijk een frame waarin eerst mishandeling 

enn later ook de seksuele uitbuit ing van vrouwen wordt beschouwd als onderdeel 

vann de structurele onderdrukking van vrouwen in de samenleving. Op dat moment 

iss incest nog helemaal geen onderwerp in de vrouwenbeweging of daarbuiten. De 

nieuwee sociale beweging richt zich in eerste instantie op issues als vrouwenmis-

handel ingg (de oprichting van het eerste Blij f van Mij n Lijf-hui s in Amsterdam 

vindtt plaats in 1974) en pornografie (die op dat moment inmiddels is toegestaan 

inn kleine sekstheaters en seksboetieks). Een belangrijke stap in de richting van het 

issuee k indermisbruik is de herontdekk ing en reframing van verkracht ing. 

Tegenoverr het beeld van de onbekende, gestoorde dader in de donkere bosjes stel-

dee de vrouwenbeweging dat van de verkrachter die zijn eigen vriendin of vrouw re-

gelmatigg tot seks dwingt. Verkrachting was geen uitzondering, maar onderdeel van 

dee structurele seksuele uitbuit ing van vrouwen in het algemeen. Verschillende pu-

blicatiess markeren deze verschuiving, in de VS verschijnt in 1975 Against our Will: 

Men,Men, Woman and Rape, van Susan Brownmiller en in Nederland in 1976 

Verkrachting,Verkrachting, ervaringen, vooroordelen, achtergronden xz\\ Jeanne Doornen, een doc-

toraalscriptiee waarin veel aandacht was voor ervaringen van slachtoffers. In 1979 

ontstaatt de Werkgroep Opvang Slachtoffers Seksueel Geweld in Utrecht, waar la-

terr de landelijke Stichting Tegen Seksueel Geweld uit voortkomt (Kool, 1999: 
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137) .. Ook in 1979 stelt de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken de 

werkgroepp Aangifte Sexuele Misdrijven in, die voorstellen moet doen voor verbe-

teringg van de aanpak op dit terrein (Kool, 1999: 146, het rapport verschijnt pas in 

1985).. In 19~9 publiceert het vrouwenblad W/v/de resultaten van een oproep aan 

lezeressenn om hun ervaringen met ongewenste intimiteiten (zoals het Amerikaanse 

begripp sexual harassment \s vertaald) te melden. Ook in 19T"9 verschijnt in een fe-

ministischee bundel het eerste artikel over incest, geschreven door José Rijnaarts. 

Hett zal nog enkele jaren duren voor er maatschappelijk een vertaalslag wordt ge-

maaktt naar seksueel misbruik van kinderen, gemarkeerd door de oprichting van de 

Verenigingg tegen seksuele kindermishandeling binnen het gezin (VSK) in 1982 na 

eenn oproep in het feministische maandblad Opzij. 

Krr worden contact gezocht met Catherine Keyl van NCRV's actualiteitenrubriek 

11 38 Hier en Nu die op 8 mei 1982 aandacht besteedt aan incest. Vanaf dat moment is 

dee geest uit de fles en begint een niet aflatende stroom van debatten, publicaties, 

onderzoeken,, artikelen, radio- en tv-programma's over incest, die kenmerken ver-

toontt van een mediahvpe. De vele publiciteit maakt weer veel reacties los die ook 

weerr nieuws worden; ieder nieuws incident kan rekening op veel belangstelling van 

dee media; slachtoffers besluiten na jaren alsnog aangifte te doen, enzovoort. De 

VSKK groeit snel en start een groot aantal zelfhulpgroepen in heel Nederland. In 

19822 publiceert de VSK De straf op zwijgen is levenslang waarin vrouwen hun er-

varingenn met misbruik openbaren. De VSK is een zelffiulporganisatie: de deelne-

merss definiëren zichzelf als ervaringsdeskundigen en plaatsen zich als zodanig 

tegenoverr de gevestigde deskundigen (artsen, hulpverleners, wetenschappers) die 

zichh naar hun idee veel te weinig met incest hebben beziggehouden. Bovendien de-

finiërenn de ervaringsdeskundigen incest niet als een privé-probleem: 

"maarr een maatschappelijk probleem, veroorzaakt door de ongelijke 

machtsverhoudingenn tussen mannen en vrouwen (VSK, 1985: 1). 

Dee vereniging neemt afstand van "de verhullende sluiers" van het eufemistische 

woordd incest, dat suggereert dat er misschien sprake zou kunnen zijn van weder-

zijdsee instemming. Ook de dan al in de vrouwenbeweging gebezigde term dochter/-

zusterr verkrachting voldoet niet, omdat er ook andere familieleden bij betrokken 

kunnenn zijn en omdat het om veel meer gaat dan alleen geslachtsgemeenschap. Elke 

gedwongenn seksuele handeling is een vorm van seksuele kindermishandeling. 

Misbruikk van jongens wordt wel erkend, maar een "sekse neutrale benaming zou 

dee oorzaak van incest afzwakken en verborgen houden" (VSK, 1985: 1) en daar-

omm ligt de nadruk op misbruik van meisjes door mannen. De beweging tegen sek-

suelee kindermishandeling is dus primair een slachtofferbeweging die veel investeert 

inn de opvang en hulpverlening aan medeslachtoffers. En dat is een groot verschil 

inn vergelijking met de claims-makers die kindermishandel ing hebben geagendeerd; 

zowell  in Nederland als de Verenigde Staten ging het om professionals; ; niet om 

slachtoffers.. Die slachtofferrol vormde de grote kracht achter de beweging tegen 

kindermisbruik,, vrouwen met incestervaringen konden zich identificeren met de 
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persoonlijkee verhalen die de VSK naar buiten bracht. De stormachtige publicireir 

eindd 1984, begin 1985 leverde telkens vele reacties op. Ook op andere terreinen 

boektt de VSK succes: in 1984 wordt subsidie toegekend voor het opzetten van een 

opvanghuiss voor jeugdige slachtoffers dat in 1985 van start gaat en al meteen de 

grotee toeloop niet aankan. Daarnaast heeft de beweging grote invloed op het over-

heidsbeleidd zoals blijk t uit de publicatie van de nota Bestrijding van seksueel ge-

weldd tegen vrouwen en meisjes in 1984, waarin onder meer wordt voorgesteld om 

dee omvang van het probleem van seksueel misbruik in kaart te brengen. Ken voor-

stell  dat uiteindelijk in 1998 zal resulteren in het onderzoek Seksueel misbruik van 

meisjesmeisjes door verwanten (Draijer, 1988). Zo krijgt seksueel misbruik van meisjes in 

relatieff  korte tij d erkenning als ernstig maatschappelijk probleem dat op alle fron-

tenn aandacht verdient. 

Kenmerkenn nieuw misbruikframe 
Dee herontdekking en agendering van het nieuwe probleem leidt tot de introductie 

vann een nieuw frame met bijbehorende termen, voorbeelden, verbanden en verkla-

ringen.. Beckett (1996) vat dit frame, door haar Collective Denial genoemd, als volgt 

samen: : 

"Societyy denies the reality of child sexual abuse. Chi ldren are uniquely vul-

nerablee victims, and, contrary to some claims, are not able to give informed 

consent.""  [...] Claims of abuse have been denied for too long as a result of 

ourr unwillingness to face this unpleasant reality. Both children and adults 

aree likely to downplay or hide these painful experiences rather than exag-

geratee or make up stories of abuse. The problem is therefore under-repor-

ting,, not over-reporting." 

Daarnaastt onderscheidt Beckett nog een feministische versie van dit frame AM zij 

MaleMale Prerogative noemt: seksueel misbruik van kinderen is een gevolg van de man-

nelijkee overheersing: 

" kk is only by challenging male dominance both inside and outside the ho-

mee that the problem or child sexual abuse wil l be diminished." 

Kenmerkendd voor het nieuwe frame rond seksueel misbruik van kinderen is niet al-

leenn de link tussen de individuele gevallen van misbruik en de structurele onder-

drukkingg van vrouwen en meisjes, maar ook het negatieve beeld van de manier 

waaropp de samenleving tot dan toe met incest was omgegaan. Her zou om een ern-

stigg onderschat probleem gaan, daders zouden niet worden vervolgd en slachtoffers 

zoudenn niet worden geloofd dan wel medeschuldig zijn. 

Ui tt de vakliteratuur op dit terrein, gepubliceerd vóór de herontdekking van seksu-

eell  misbruik, blijk t dat er in die periode wel degelijk werk werd gemaakt van de 

vervolgingg en veroordeling van incestplegers en dat overheersende norm was dat 

incestt niet door de beugel kon. In een van die studies, Incest. Een oriënterend on-

derzoek,derzoek, doet psychiater S. van der Kwast uitvoerig verslag van dertig gevallen van 

incestt in de periode 1 960 en 1 962. Hij stelt dat onbekend is hoeveel meisjes slacht-
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offerr zijn van incest omdat "vele gevallen nimmer ontdekt worden" (Van der 

Kwast,, 1963: 46). Verder wijst hij op de mogelijke traumatiserende invloed van 

incestt op de dochter, al tekent hij aan dat de psychopathologische stoornissen die 

zichh soms pas vele jaren later ontwikkelen niet uitsluitend door incest verklaard 

kunnenn worden. In het Collective Denial denken is weinig aandacht voor dit soort 

geluidenn uit het verleden, in het boek Het blijft  toch onder ons. Opening van zaken 

overover incest mx. 1995 diskwalificeren de auteurs (De Klein en Geerlings, 1995) be-

naderingenn als die van Van der Kwast als vergoelijkend ten opzichte van de in-

cestpleger.. Van der Kwast legt inderdaad geen relatie tussen misbruik en bredere 

maatschappelijkee patriarchale structuren, maar hij is duidelijk zijn veroordeling 

vann incest en de incestplegers. Dat is in overeenstemming met de strenge seksuele 

moraall  in de jaren vijftig , die incest niet bagatelliseerde, maar die er wel voor zorg-

1400 de dat veel gevallen nooit naar buiten kwamen. Door schaamte heerste in veel fa-

miliess absoluut stilzwijgen. Bovendien was er weinig aandacht voor de slachtoffers 

enn hun problemen. Niet temin zijn er ook in de jaren vijfti g en zestig reeksen ver-

oordelingenn van daders, zoals ook blijk t uit de dertig veroordelingen uit de pro-

vinciee Utrecht in de periode 1960-1962--*, die Van der Kwast gebruikte voor zijn 

onderzoek.. Naar schatting waren er dan ook in die tij d enkele honderden rechts-

zakenn rond incest per jaar in Nederland. Incest werd in die periode wel sterk ver-

oordeeld,, maar nog niet gedefinieerd als afzonderlijk maatschappelijk probleem, 

datt object van bijzondere (overheids-)zorgzou moeten zijn. Het was een van de ve-

lee problemen op het terrein van onmaatschappelijk gedrag. Bovendien speelde de 

discussiee over incest zich niet in de brede openbaarheid af zoals in de jaren tach-

tig.. De media berichten overigens alleen over afzonderlijke incestzaken op een ma-

nierr die vergelijkbaar is met berichten over andere vormen van criminaliteit. Aan 

dee andere kant is het bij het beoordelen van deze houding van belang om rekening 

tee houden met het tijdsgewricht van toen: er was in de periode van de wederop-

bouww over de hele lini e weinig aandacht voor slachtoffers met psychosociale pro-

blemen,, of die nu een gevolg waren van lijfstraffen, mishandeling, seksueel 

misbruikk of zelfs oorlogstrauma's (zie: Withuis, 2002). Het concentrat iekampsyn-

droomm moest nog worden uitgevonden. In het klimaat van toen overheerste het 

ideee dat ieder individu op zijn of haar manier het verleden (en het noodlot) dien-

dee te aanvaarden en te verwerken. Het latere slachtofferdenken, typerend voor de 

socialee bewegingen tegen het eind van de twintigste eeuw bestond in de eerste de-

cenniaa na de Tweede Wereldoorlog nog niet. 

"I nn het algemeen geldt dat het slachtoffer van criminaliteit pas in het begin 

vann de jaren zeventig werd 'gezien.' Voor die tijd was het slachtoffer hoog-

uitt aangever bij de politie en speelde het een rol bij de bewijsvoering. Na 

dee instelling van het schadefonds voor slachtoffers van geweldsmisdrijven 

inn Vr  ̂ kreeg men meer oog voor de bejegening van slachtoffers door po-

liti ee en openbaar ministerie, voor hun opvang en traumaverwerking en 

voorr het recht op schadevergoeding" (Boutellier, 2000b: 2). 
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Dee rol van de media in de eerste fase 
Dee periode tussen 1981 en 1985 vormt in de benadering van Best {Best, 1990) de 

fasee van initial clainn-making, waarbij de nieuwe sociale beweging zich met een 

nieuww frame moet invechten op de markt van sociale problemen. De beweging te-

genn seksuele kindermishandeling blijkt buitengewoon succesvol in het agenderen 

vann het probleem door middel van de media. De eerste publiciteitsgolf begin jaren 

tachtigg beperkt zich nog voornamelijk tot dag- en weekbladen, maar als televisie 

eindd 1984 breed aanhaakt, begint er een vloedgolf aan incestberichtgeving los te 

komen.. Iedere uitzending zorgt voor honderden reacties en vele aanmeldingen 

voorr de zelfhulpgroepen van de VSK. Ook de Stichting Korrelatie krijgt zoveel re-

actiess op incestprogramma's binnen dat er in 1985 een speciale brochure aan wordt 

gewijd. . 

Centraall  in al die media-aandacht staan de persoonlijke verhalen van de ervarings- 141 

deskundigenn en de slachtoffers. Voor de nieuwe sociale beweging vormen die vaak 

schokkendee en schrijnende verhalen het belangrijkste middel om in de media door 

tee dringen en zo niet alleen andere slachtoffers te bereiken, maar vooral ook het 

grotee publiek. Voor het overbrengen van het nieuwe frame waarin misbruik is ge-

definieerdd als een gevolg van de structurele onderdrukking van vrouwen, blijkt de 

praktijkk van de media een stuk weerbarstiger. Verschillende actievoerders van het 

eerstee uur stellen dat de media zich teveel concentreren op het schokkende of zie-

ligee verhaal zonder de nieuwe maatschappijanalyse aan de orde te stellen. De VSK-

oprichterss zijn zich daar al in 1985 van bewust: 

"Hett is vaak moeilijk gebleken om deze kant van het verhaal voldoende 

aandachtt te laten krijgen in de media. Incest als maatschappelijke proble-

matiekk is vaak nog te bedreigend, het is gemakkelijker om incest af te schil-

derenn als een seksueel privé-probleem (VSK, 1985: 1 12). 

Bovendienn wil de beweging duidelijk maken dat vrouwen niet alleen als slachtoffer 

gezienn willen worden, maar ook als "sterke vrouwen, weerbaar, strijdbaar en on-

dernemend.""  Aldus José Rijnaarts, die eind jaren zeventig als van de eersten incest 

aann de orde stelde, in een terugblik op die periode (Rijnaarts, 1996: 26). Zij stelt 

datt de VSK-vrouwen de media teveel zagen als een instrument dat zich naar belie-

venn zou laten gebruiken om de samenleving te doordringen van het issue seksueel 

misbruik.. De media verslaan het nieuwe probleem en de nieuwe sociale beweging, 

maarr wel volgens journalistieke nieuwswaardecriteria. De belangen van de media 

enn die van de sociale beweging lopen dan ook alleen in de beginfase svnchroon, 

daarnaa verzelfstandigt die berichtgeving zich en nemen de media zelf het voortouw. 

Inn de termen van Brants en Brants (1991): de media verwerven autonome definië-

ringsmachtt op dit terrein en dan zullen zich affaires gaan voordoen die tegen de be-

langenn van de beweging indruisen. Uit mijn uit 1988 daterende analyse 

(Vasterman,, 1988)-*  van de berichtgeving in kranten en tijdschriften van 1982 tot 

enn met februari 1988 blijkt dat de media één centraal frame communiceren ten 

aanzienn van misbruik. 
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Incestt komt op grote schaal voor, in ieder toeval veel vaker dan ooit voor mogelijk 

werdd gehouden; het gaat in veel gevallen om ernstige vormen van misbruik en er 

iss sprake van diepgaande traumatiserende effecten op de slachtoffers. 

Di tt komt voor een groot deel overeen met de boodschap die de VSK uitdraagt, zij 

hett dat de maatschappijkritische analyse ontbreekt, waarin incest wordt gekoppeld 

aann de structurele onderdrukking van vrouwen. Het frame da de media hanteren, 

staatt onder invloed van de claims van de VSK, maar komt ook voort uit de regu-

lieree professionele journalistieke werkwijze en de standaard formats die op ieder 

nieuwee sociaal probleem worden toegepast. Het mediaframe\s een aanscherping of 

zoo min wil versimpeling van het oorspronkelijke (Collective Denial-frame. De jour-

nalistiekee nieuwswaardecrireria schrijven voor dat het nieuwe probleem pas 

nieuwswaardee heeft als het op grote schaal voorkomt (want dan is het relevant voor 

eenn grote groep), dan wel als her op een veel grotere schaal voorkomt dan daan-oor 

werdd aangenomen (dat is afwijkend ten opzichte van het bestaande beeld). Hetzelf-

dee geldt voor de ervaringen van slachtoffers; ernstige verhalen hebben meer 

nieuwswaardee dan lichte gevallen van misbruik. Verder stijgt de nieuwswaarde als 

err mogelijkheden zijn om het overheidsbeleid (of dat van politie en Justitie) aan de 

kaakk te stellen. De toepassing van deze criteria zorgt ervoor dat de media de beeld-

vormingg rond incest als sociaal probleem zwaar aanzetten 

Hogee schattingen, brede definities en ernstige gevallen 
Kenmerkendd voor de berichtgeving in deze periode is; 

1.. Het zoeken naar beeldbevestigende bronnen en naar beeldversterkende infor-

matie. . 

2.. Extensivering: het melden van uiteenlopende, maar doorgaans hoge schattingen 

m.b.t.. de omvang van het probleem, gebaseerd op vage maar, vooral brede de-

finitiess van seksueel misbruik. 

3.. Het projecteren van prevalentiecïjfers (ooit misbruikt) op incidentiecijfers (ac-

tueell  misbruik). 

4.. Het brengen van schokkende verhalen met nadruk op ernstige en langdurige 

vormenn van misbruik. 

Add 1. Ui t eerdere analyse (Vasterman, 1988) blijk t dat de beweging tegen kinder-

misbruikk erin slaagt om in de media als de belangrijkste defïnieerders op te treden 

enn de prinuuy definition te leveren. De media koersen die eerste jaren sterk op 

bronnenn uit kringen van ervaringsdeskundigen en VSK-oprichters; dit gaat ten 

kostee van de (traditionele) professionele of wetenschappelijke bronnen. 

Verderr zijn daders of mannen die worden beschuldigd van misbruik opvallend af-

wezigg in de berichtgeving tussen 1982 tot eind 1987. Er wordt wel óver hen ge-

sprokenn door slachtoffers, deskundigen en onderzoekers, maar vrijwel nooit met 

henn over hun motieven en achtergronden. Misschien was het niet makkelijk om 

incestplegerss te spreken te krijgen, maar een meer voor de hand liggende verklaring 
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iss dar er lange tijd een taboe rustte op het aandacht geven aan de daders. Het on-

derwerpp incest werd geclaimd door ervaringsdeskundigen die in dat stadium niets 

niett de daders te maken wilden hebhen. 

Add 2. In die eerste jaren zijn er nog geen wetenschappelijke studies beschikbaar in 

Nederlandd naar de feitelijke omvang van het probleem en dat zet de deur wijd open 

voorr de meest uiteenlopende speculaties over hoeveel vrouwen te maken zouden 

hebbenn (gehad) met incest en/of misbruik. 

Inn januari 1 988 meldt de Volkskrant bijvoorbeeld op basis van een lezing van de 

Amerikaann Prof. D. Finkelhor: "Helft van de vrouwen als kind misbruikt." De per-

centagess variëren van anderhalf tot en met 62 procent, terwijl bovendien in de 

meestee artikelen onduideli jk is op welk onderzoek of welke definities de cijfers zijn 

gebaseerd.. Achter het begrip seksueel misbruik gaan zeer ui teenlopende omschrij- 143 

vingenn schuil: 

seksuelee handelingen; onvrijwillig e incest; seksueel contact; seksuele avan-

ces;; gedwongen geslachtsgemeenschap; seksueel geweld; verkrachting; in-

cestueuzee contacten; seksuele initiatieven van naaste verwanten; seksueel 

misbruik;; seksuele mishandeling; incestueuze ervaringen; enige vorm van 

seksuelee mishandeling; in meer of mindere mate seksueel misbruikt; enzo-

voort. . 

Sommigee schattingen gaan al snel een eigen leven leiden in de berichtgeving zon-

derr dat duidelijk is aan welke onderzoek ze ontleend zijn. In 1985 publiceert de 

psychologee Nel Draijer van de Universiteit van Amsterdam haar vooronderzoek De 

omgekeerdeomgekeerde wereld, waarin zij her beschikbare Amerikaanse en Nederlandse onder-

zoekk naar waarde probeert re schatten. De grote verschillen in de gegevens over de 

omvangg van seksueel misbruik zijn volgens Draijer te verklaren vanuit uiteenlo-

pendee definities van misbruik, verschillen in methoden en technieken, de uiterma-

tee hoge non-response bij dit soort onderzoek (vaak meer dan 50 procent) en de 

nadelenn van retrospectief onderzoek (mensen hebben gekleurde herinneringen of 

verdringenn gebeurtenissen). Bovendien zijn de Nederlandse steekproeven te klein 

omm landelijk generaliseerbare uitspraken te kunnen doen. Draijer schat op basis 

vann het beschikbare onderzoek dat seksueel misbruik (ooit gedurende hun jeugd) 

bijj  meisjes ongeveer tussen de vij f en de 16 procent voorkomt en rond de ander-

halff  procent bij de jongens (Draijer, 1985). 

Add 3. Het beeld dat incest plotseling op enorme schaal voorkomt, wordt verder 

aanzienlijkk versterkt door het verwarren rwee soorten statistische gegevens-', name-

lij kk prevalenticcijfers en incidentiecijfers. In de berichtgeving wordt vaak geen on-

derscheidd gemaakt tussen het aantal meisjes dat op dit moment (of dit jaar) 

slachtofferr is van seksueel geweld (incidentie) en het aantal vrouwen dat ooit in 

hunn leven incestervaringen heeft meegemaakt (prevalentie). De cijfers uit het steek-

proefonderzoekk hebben altijd betrekking op het laatste: zij geven een beeld van het 
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aantall  vrouwen dat ooit in hun jeugd slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. 

Omm een indruk te krijgen van de actuele situatie is veel moeilijker: het aantal mel-

dingenn bij Justitie, politie of hulpverlening zegt nog maar weinig over het werke-

lijk ee aantal gevallen in een bepaald tijdsbestek. Toch kunnen journalisten de 

verleidingg niet weerstaan om vanuit de prevalentiecijfers de onjuiste stap te zetten 

naarr incidentie. 

"Eenn op de tien meisjes wordt binnen het gezin misbruikt. Wat betekent 

datt in een straat of een flatgebouw? Veel meisjes van nog maar drie of vier 

jaar.. Ook van twee jaar en jonger. Baby's zijn geen uitzondering meer." {De 

TelegraafTelegraaf 29 november 1986). 

Dee publiciteitsgolf rond incest wekt niet alleen de suggestie dat er sprake is van een 

behoorlijkee toename van het aantal misbruikgevallen, dat wordt vaak bevestigd 

11 44 door uitspraken door woordvoerders van de beweging. De oprichter van het eerste 

incestopvanghuiss Betty Mijlo f stelt bijvoorbeeld in De Telegraaf 

"Wi jj  moeten de vloedgolf aan incest ellende nu keren. Een dam opwerpen, 

wantt het gaat niet om tienduizenden maar om honderdduizenden plegers 

enn slachtoffers" {De Telegraaf 20 december 1986). 

Add 4. De claims ten aanzien van de ernst van het misbruik en de enorme omvang 

vann het probleem kunnen hun weg vinden in de media, omdat die informatie is in-

gebedd in de persoonlijke en vaak schokkende verhalen van de slachtoffers. Dat be-

hoortt tot het topje-van-de-ijsberg-verhaal over een nieuw sociaal probleem. Dat 

bestaatt uit een combinat ie van ruime schattingen en extreme verhalen van slacht-

offers.. Zi l lmann en Brosius omschrijven die werkwijze als: exemplification. 

"Thee news media thrive on exemplification. Accounts of societally relevant 

phenomenaa tend to be conveyed by samplings of cases. The focus is most-

lyy on the extraordinary rather than on the typical cases. The samplings the-

refore,, are selective cases that do not impartially represent the population of 

casess that define particular phenomena. The likely result of this partial, 

non-representativee accounting is the inaccurate perception, if not plain 

misperceptionn of the projected phenomena" (Zi l lmann & Brosius, 2000: 

viii) . . 

Iss het onderzoek met de hoge schattingen doorgaans gebaseerd op brede definities 

vann seksueel misbruik, in de media komen vrijwel uitsluitend vrouwen aan het 

woordd die ernstig en vaak langdurig seksueel misbruikt zijn. In de berichtgeving 

vanaff  1983 zijn ruim dertig verhalen - en daarbij gaat het vaak om paginagrote 

achtergrondverhalenn - te vinden waarin vrouwen zeer expliciet uitleggen welke 

vormenn van seksueel geweld zij binnen het gezin hebben meegemaakt. (Soms ver-

tellenn deskundigen uitgebreid wat anderen is overkomen). Daarbij gaat het om ge-

beurtenissenn als verkrachtingen (doorgaans niet eenmalig, en soms door meer 

mannen),, orale en genitale contacten, bewerken met voorwerpen, sadistische prak-

tijken,, seks met honden, enz. Die voorkeur van de media voor ernstige gevallen van 
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seksueell  misbruik heeft behalve met nieuwswaarde ook met de keuze van de bron-

nenn te maken. Journalisten kunnen meestal aan gevallen komen voor hun verhaal 

doorr een beroep te doen op de hulpverleners. Daarbij gaat het uiteraard om vrou 

wenn die veel hebben meegemaakt en soms ernstig getraumatiseerd zijn geraakt, an-

derss zouden ze niet in dat circuit terecht zijn gekomen. Op die manier worden in 

dee achtergrondverhalen bijna ongemerkt twee soorten onderzoek in elkaar gescho-

ven:: namelijk .^nry-onderzoek naar het vóórkomen van misbruik in brede zin, en 

klinischee studies die gericht zijn op mensen die in de hulpverlening terecht geko-

menn zijn vanwege ernstige problemen. 

"Thee exemplification of phenomena is, of course, often complemented by 

moree general descriptions." [...] Particular manifestations of a pheno-

menonn may be distinguished in terms of any number of criteria, for in-

stancee their absolute and relative incidence can be determined. Information 145 

off  this kind has been labeled as base rate information. It often accompanies 

exemplifications,, and it is generally considered to be less partial and hence 

moree reliable than the information provided by selective exemplars" 

(Zillmannn & Brosius, 2000: viii) . 

Dee atypische verhalen uit het hulpverleningscircuit worden geprojecteerd op de ba-

sese rate gegevens uit het jwm^onderzoek en zo ontstaat de suggestie dat al die men-

senn die ooit iets hebben meegemaakt bijna per definitie slachtoffer zijn van ernstige 

vormenn van misbruik. "De pers vraagt me altijd om een vreselijk persoonlijk dra-

ma.""  AJdus een therapeut op een congres over incest en media {de Volkskrant, 7 

septemberr 1994). 

Beeldvorming g 
Dee wisselwerking tussen enerzijds de sociale beweging die publiciteit en erkenning 

will  en anderzijds de media die vooral vanuit nieuwswaardecriteria opereren, resul-

teertt in een sterk dreigingsbeeld rond seksueel misbruik. Binnen VSK-kringen 

dringtt dan het besef door dat de beweging misschien wel de greep op de publici-

teitt is kwijtgeraakt en dat er een soort ernstinflatie aan het optreden is, waardoor 

gewonee incestverhalen niet meer interessant zijn voor de media. José Rijnaarts ana-

lyseertt in haar terugblik: 

"Tochh bleek die dubbele rol (van slachtoffer én strijdbare vrouw-PV) in de 

perss niet te handhaven, In de eerste plaats werden de ervaringsdeskundigen 

steedss meer verdrongen door professionele deskundigen, die zich uit hoof-

dee van hun beroep voor incest interesseerden. In de tweede plaats werden 

sommigee ervaringsdeskundigen zelf professionals." [...] De term ervarings-

deskundigee stierf uiteindelijk in de pers een stille dood. Ondertussen werd 

dee berichtgeving over incest sensationeler. De gebeurtenissen waarover 

werdd bericht werden steeds gruwelijker, de gevolgen ervan voor de slacht-

offerss steeds akeliger" (Rijnaarts, 1996: 27). 

Daarmeee is de ontwikkeling van seksueel misbruik van kinderen midden jaren 
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tachtigg op het niveau van de validation gekomen, zoals Best (1990) dar omschrijft: 

err ontstaat een brede maatschappelijke beweging; het sociale probleem krijgt er-

kenningg en er komen allerlei overheidsinitiatieven om her probleem aan te pakken. 

Kenmerkendd voor deze fase is de werenschappelijke onderbouwing van het nieuwe 

niisbruik/77/w.. In september 1988 publiceert Draijer de resultaten van haar in op-

drachtt van de overheid ingesteld onderzoek (Draijer, 1988): Seksueel misbruik van 

meisjesmeisjes door verwanten. Een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de nezins-

achtergronde}!,achtergronde}!, de emotionele betekenis en de psychosomatische gevolgen. Mede door 

dezee status van officieel overheidsstandpunt krijgt het onderzoek buirengewoon 

veell  aandacht in de media. Bovendien verschijnt er tegelijkertijd een publieksver-

siee hen lege plek in mijn geheugen. (Draijer, 1988b). Opvallend is dat Draijer zich 

beperktt tot meisjes, omdat seksueel misbruik van jongens veel minder voortkomt. 

1466 Bovendien zou deze vorm van misbruik zich nog in de taboesfeer bevinden en een 

.w/v;y-onderzoekk dus prematuur zijn (Draijer, 1988: 12). Voor haar onderzoek 

heeftt ze 1054 uit een steekproef van 2182 vrouwen van 20 tot en met 40 jaar kun-

nenn ondervragen over hun ervaringen met seksueel misbruik. Bij het onderzoek is 

gekozenn voor een definitie van seksueel misbruik waarbij in ieder geval sprake moet 

zijnn van lichamelijk contact van: 

"daadwerkelijkee seksuele aanrakingen," die "plaatsvinden tegen haar zin, of 

zonderr dat zij (meisje jonger dan 16 jaar - PV) [...] het gevoel heeft (gehad) 

dee seksuele contacten te kunnen weigeren" (Draijer, 1988: 70). 

Daarmeee sluit zij allerlei vormen van misbruik uit die later wel, zoals zal blijken, 

binnenn het frame van seksueel geweld gaan vallen als: seksueel getinte opmerkin-

gen,, met de ogen uitkleden, gluren of exhibit ionisme. Bovendien maakt Draijer 

onderscheidd naar lichte, eenmalige vormen van misbruik en langdurig, ernstig sek-

sueell  geweld. Daarnaast hanteert de onderzoekster ook de categorie gewenste con-

tacten,, die door 16 vrouwen, anderhalf procent, worden gemeld. Overigens in 

bijnaa alle gevallen met leeftijdgenoten. Uit de resultaten blijk t dat van de 1054 

geïnterviewdee vrouwen er 164 (15,6 procent) melding maken van één of meer er-

varingenn met seksueel misbruik door verwanten. "Di t komt neer op één op de zes 

aa zeven van alle ondervraagde vrouwen" (Draijer, 1988: 91). In totaal 2 5" geïn-

terviewdee vrouwen, 24,4 procent, maakten melding van seksueel misbruik voor het 

zestiendee jaar door anderen dan verwanten. Beide gegevens combinerend luidt de-

conclusiee dat 34 procent, een op de drie vrouwen, een of meer ervaringen met sek-

sueell  misbruik heeft gehad. Deze ervaringen lopen in ernst en schadelijkheid sterk 

uiteen.. Bij de 164 vrouwen die misbruikervaringen met verwanten melden gaat het 

inn 55,6 procent om onschuldige tot eenmalige, vervelende seksuele toenaderingen 

enn ambivalent beleefde seksuele experimenten (Draijer, 1988: 143). In totaal "1 

vrouwenn (44,4 procent) maken melding van ernstig (44 gevallen) rot zeer ernstig 

seksueell  misbruik (31 vrouwen): variërend van genitale betastingen, gedwongen 

masturbatie,, verkrachtingen'" of pogingen daartoe. 

Volgenss Draijer bleken degenen: 
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"diee door verwanten seksueel misbruikt zijns op alle punten significant 

nicerr en ernstiger klachten te vertonen dan de controlegroep. 

Opp volwassen leertijd bleek de misbruikgroep depressiever, angstiger, en 

"vertoondee vaker klachten die als reactie op traumatische ervaringen kun-

nenn worden beschouwd.1 [...] "D e verschillen in traumatisering binnen de 

misbruikgroepp bleken samen te hangen met de ernst van het misbruik. De 

groepp die slechts lichte vormen van seksueel misbruik onderging, zoals be-

lastingenn over de kleren, vertoonde in het geheel geen klachten." (Draijer, 

1988:: 297). 

Dee publicatie van het onderzoek in september 1988 leidt tot een nieuwsgolt over 

seksueell  misbruik. Het NOS Journaal opent ermee op vijf september 1988 ("Een 

opp de zeven kinderen binnen het gezin wordt seksueel misbruikt") en ook de dag-

bladenn hebben de resultaten de volgende dag op de voorpagina's (zie ook: Fiselier, 147 

1990).. De berichtgeving is sterk gefocust op de twee statistieken, misbruik door 

verwantenn een op zeven en misbruik in totaal een op drie. Een greep uit de kop-

penn op de voorpagina's van zes september: 

"Vierr op de tien meisjes seksueel misbruikt" ( 1 rouw). 

"Eenn op de drie vrouwen op jonge leeftijd seksueel misbruikt" {NRC 

Handelsblad). Handelsblad). 

"Eenn op zeven vrouwen slachtoffer van incest" {De Telegraaf). 

"Veell  meisjes misbruikt" {Algemeen Dagblad). 

"Seksueell  misbruik treft een op de drie vrouwen" {de Volkskrant). 

Inn zijn speech na het overhandigen van het rapport spreekt minister J. de Koning 

over:: "een epidemie van seksueel geweld." Uit het rapport zou blijken: "dat iedere 

onderwijzerr per twee jaar minstens een ernstig slachtoffer van incest in haar/zijn 

klass moet hebben." Net als bij het NOS Journaal \$ ook hier weer sprake van het 

tenn onrechte projecteren van prevalentiecijfers op incidentiecijfers. Bovendien 

wektt de vergelijking met een epidemie de indruk dat er sprake is van een plotse-

lingee sterke toename van misbruik in de samenleving. 

Sommigee dagbladen zoals De Gelderlander nemen de "epidemie van misbruik" 

overr in de kop boven het artikel. Zoals zoveel media meldt Algemeen Dagbladdat 

dee studie: 

"volgenss de onderzoekster nog maar het topje van de ijsberg laat zien. 

Vrouwenn verdringen pijnlijk e en schaamtevolle herinneringen, willen er 

mett n iemand over praten en weigeren om die reden medewerking aan een 

onderzoekk naar seksueel misbruik." "Vermoedelijk", schrijft de Volkskrant, 

"i ss er in haar onderzoek sprake van vertekening. In werkelijkheid zou het 

allemaall  wel eens veel erger kunnen zijn." 

Inn de berichtgeving gaan al snel de nuances in de definities van lichte en ernstige 

vormenn van misbruik verloren, ook al geeft Draijer bijvoorbeeld in het NOS 

JournaalJournaal (van 5 september 1988) een genuanceerd beeld: "...daar zit alles in, vanaf 

betasten,, zoenen, tot en met de meest perverse, sadistische handel ingen.' Draijer 
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probeertt telkens duidelijk te maken dat het in de helft van de gevallen gaat om 

lichte,, eenmalige ervaringen om zo de beeldvorming te voorkomen dat een op drie 

vrouwenn ernstig misbruikt is. AJ eerder heeft Draijer geprotesteerd tegen het over 

éénn kam scheren van verschillende ervaringen. Zo schreef zij een half jaar voor de 

verschijningg van het onderzoek een ingezonden brief naar de Volkskrant naar aan-

leidingg van het artikel over Finkelhor ("Helft vrouwen als kind misbruikt," janu-

arii  1988), waarin zij stelt dat: 

"ervaringenn die in duur en ernst sterk uiteen kunnen lopen eigenlijk niet 

opp een hoop kunnen worden gegooid." (...) Het zou goed zijn als de be-

richtgevingg over seksueel misbruik genuanceerder en minder sensatiebelust 

zouu zijn." 

Inn de week waarin haar onderzoek in de openbaarheid komt, is er ook veel aan-

dachtt voor wat de Maurikse incestzaak is gaan heten, waarbij een meisje langdurig 

enn ernstig misbruikt zou zijn door een reeks van daders binnen en buiten de fami-

lie.. In de berichtgeving over het onderzoek wordt dan ook vaak verwezen naar de-

zee incestzaak, waardoor het beeld wordt versterkt dat het in alle gevallen uit het 

onderzoekk om dergelijke ernstige vormen van misbruik gaat. In verschillende in-

terviewss en artikelen (Draijer, 1988c: 1296) eind 1 9 8 8" stelt Draijer gemengde 

gevoelenss te hebben over de berichtgeving en de beeldvorming. De journalistieke 

fixatiee op de hoogste cijfers ("een idiote ratatouille aan percentages") hebben vol-

genss haar voor nodeloze verwarring gezorgd. De algemene beeldvorming rond het 

onderzoekk vormt een bevestiging van het centrale misbruik/röw ,̂ dat stelt dat mis-

bruikk op grote schaal voorkomt en vrijwel altijd ernstige traumatiserende gevolgen 

heeft.. Deze beeldvorming is niet alleen een gevolg van de werkwijze van de media 

enn hun focus op de twee statistieken en ernstige gevallen, maar wordt ook veroor-

zaaktt door in het onderzoek brede definities van seksueel misbruik te hanteren 

waarbijj  ook lichte eenmalige ervaringen ("een hinderlijke aanraking") in de totaal-

cijferss (een of zeven, een op drie) worden meegeteld. 

Tenn aanzien van de eerste fase in de ontwikkeling van seksueel misbruik als soci-

aall  probleem kunnen we concluderen dat de media niet verschillende mediahvpes 

eenn belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de maatschappelijke erkenning van 

hett probleem en de vestiging van een nieuwe frame. De berichtgeving in de eerste 

helftt van de jaren tachtig werd gekenmerkt extensiverende mediahvpes, gedomi-

neerdd door topje-van-de-ijsberg-verhalen met hoge schattingen, brede definities en 

ernstigee gevallen. 

4.2.22 De Ambivalentiefase van 1988 tot 1996: 
controversess en concurrerende frames 

Inn de eerste jaren van de berichtgeving over incest en misbruik ligt de nadruk op 

dee individuele ervaringen van slachtoffers. Daarnaast is er in achtergrondverhalen 

aandachtt voor opvang, hulpverlening en therapieën. Controverse over het onder-

werpp is er niet of nauwelijks, aanhangers van een vrijere seksuele omgang met jon-
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gerenn en kinderen (door Beckett, [1996], het Positive Pedophilia Package genoemd) 

bevindenn zich na de uitvoerige aandacht voor seksueei misbruik dan inmiddels al 

inn de periferie van de maatschappelijke meningsvorming. Het welwillend klimaat 

inn de berichtgeving en de volgende houding ten aanzien van de slachtofferbewe-

gingg zal in de jaren daarna radicaal omslaan. De berichtgeving over seksueel mis-

bruikk zal zich steeds vaker concentreren op affaires, schandalen en controverses. 

Extremee misbruikzaken, zowel qua omvang als ernst, zullen daarin centraal staan. 

Hett Collective Denial-frame komt daarbij tijdelij k onder zware druk te staan en be-

landtt in de berichtgeving op een zijspoor. Nieuwe frames doen hun intrede en er 

ontbrandtt een strijd over de definities en de competenties van de professionals die 

bijj  de opspor ing en behandel ing van misbruikervaringen betrokken zijn. 

Incesthulpverlenerss veranderen in dit nieuwe mediaframe \\x\ aanklagers in aange-

klaagden. . 

Directee aanleiding voor die confrontaties vormen in Nederland de O u de Pekela-

enn de Bolderkar-affaire. In O u de Pekela wordt in 1987 bekend dat meer dan hon-

derdd kinderen zouden zijn misbruikt door onbekende daders ten behoeve van de 

porno-industrie.. Als na langdurig onderzoek geen spoor van bewijs wordt gevon-

den,, slaat de stemming om en duikt de term massahysterie op. Bij medisch kleu-

terdagverblijff  De Bolderkar in Vlaardingen onttrekken hulpverleners (najaar 1988) 

eenn groot aantal kinderen aan de ouderlijke macht vanwege incestvermoedens, naar 

laterr blijk t onterecht. Het is opmerkeli jk dat dit soort affaires zich min of meer ge-

lijktijdi gg in tal van Westerse (vooral Angelsaksische) landen voordoen. Daarnaast 

komenn er steeds meer extreme misbruikzaken in het nieuws, waar ook veel contro-

versee over gaat ontstaan. Zo komen er gevallen in de openbaarheid van zogenaamd 

satanischh ritueel misbruik, waardoor discussie ontstaat over de betrouwbaarheid 

vann getuigenverklaringen van slachtoffers. In het verlengde daarvan ligt de contro-

versee over de hervonden herinneringen. Een ander voorbeeld is de Eper incestzaak, 

diee begin jaren negentig tweemaal voor de rechter komt, de eerste keer wegens ex-

treemm en langdurig misbruik van het slachtoffer, de tweede wegens gedwongen 

abortussenn en babymoorden. 

Hett is opvallend dat zich vergelijkbare ontwikkelingen voordoen in andere landen 

zoalss bijvoorbeeld in Groot-Bri t tannic, waar de aandacht ook verschuift naar de 

grootschaligee en extreme zaken. Onderzoekers van The Child Sexual Abuse and the 

MediaMedia Project, van de Glasgow University Media Group concluderen dat de hoe-

veelheidd berichtgeving in de Britse media vanaf 1980 gestaag toeneemt met een ab-

soluutt hoogtepunt in 1987 wanneer de zogenaamde Cleveland-affaire speelt, een 

zaakk die in alle opzichten te vergelijken is met de Nederlandse Bolderkar-affaire. 

"Thee news coverage of child sexual abuse is case-dominated i.e. focusing on 

particularr cases rather than discussing general issues around the pheno-

mena/'' [...] "I n the early days of the 'discover)'' of child sexual abuse the-

ree was significant discussion about the causes and or prevention of child 

sexuall  abuse, however this was later superseded by a focus on intervention 
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(i.e.. discussions of- professional responses to abuse allegations). Twenty 

sevenn percent of reports in our 1986 sample included some discussion or 

prevention,, but this was only true of 6 percent of press reports in 199] and 

analysiss or the Times Index shows a rapid decline in such interest from 1 986 

onwards""  (Kitzinger & Skidmore, 1995: 3). 

Inn de volgende paragrafen zullen we deze ontwikkelingen beschrijven en telkens 

analyserenn op welke manier de media erover hebben bericht. Daarbij gaan we uit 

vann de vraag welke rol de media spelen in de opkomst van concurrerende frames, 

enn dan met name de rol van intensiverende mediahypes rond personen of instel-

lingenn waardoor schandalen worden geconstrueerd. Daarnaast zoeken we ant-

woordd op de vraag waarom deze ambivalentiefase voorafgaat aan de fase van de 

expansiee en de vertakkingen van het sociale probleem. 

Grootschaligee misbruikzaken 

Dee nieuwe fase in de ontwikkeling van het sociale probleem van seksueel misbruik 

enn de berichtgeving daarover breekt aan in de tweede helft van de jaren tachtig als 

zichh vrijwel tegelijkertijd in tal van landen grootschalige misbruikzaken lijken voor 

ree doen. Het kan bijna geen toeval zijn dat de ontdekking (of constructie) van de-

zee gevallen, waarbij het meestal ging om tientallen zoniet honderden kinderen die 

zoudenn zijn misbruikt, plaatsvindt in een fase waarin de claims van de beweging en 

dee berichtgeving een sterk dreigingsbeeld hebben gecreëerd. Het lijk t erop dat de 

maatschappelijkee verontrusting die daar uit voortkomt zich vervolgens projecteert, 

niett op misbruik door verwanten, vrienden of kennissen (centraal in het Collective 

DenialDenial frame), maar op misbruik door anderen, door onbekende daders (Oude 

Pekela)) of door professionals aan wiens zorg de kinderen zijn toevertrouwd (de 

Bolderkar).. Kenmerkend voor al deze grootschalige zaken in binnen- en buiten-

landd is dat het verhaal over het vermeende misbruik een hele ontwikkeling gaat 

doormaken,, waardoor er telkens nieuwe onthul l ingen, nieuwe daders en nieuwe 

gruwelijkee vormen van misbruik bijkomen. In die verhaallijnen duiken vervolgens 

steedss vaker gebeurtenissen op die te maken hebben met rituelen, satanisme, kan-

nibalisme,, k indermoorden, het offeren van dieren en kinderen, enzovoort. De 

langdurigee en vaak geruchtmakende rechtszaken leiden doorgaans tot vrijspraak 

omdatt ieder tastbaar bewijs voor de aanklachten ontbreekt. Het patroon is telkens 

herzelfde:: hulpverleners en ouders geloven hun kinderen onvoorwaardelijk, maar 

politiee en Justitie slagen er niet in om bewijzen te vinden. De media gaan eerst vol-

uitt mee met ouders en hulpverleners, maar naarmate bevestiging uitblijft , slaat daar 

dee stemming radicaal om. Na jaren van empathische en positieve mediabelangstel-

lingg wordt seksueel misbruik een controversieel issue met nieuwe rolverdelingen en 

nieuwee frames. Misbruik verandert van een valence issue, een issue zonder tegen-

standerss in een position issue (Beckett, 1996), een issue vol controverse. De aan-

dachtt verschuift van het misbruik zelf naar de aanpak van het probleem en dan met 

namee de rol van hulpverleners bij het ontdekken van misbruik. In plaats van de 
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bronnenn in het veld te volgen, gaan de media ner als bij fraude (Brants & Brants, 

1991)) zeil op onderzoek uit om schandalen te onthul len zoals de misstanden bij 

kinderdagverblijff  De Bolderkar. Ken koerswijziging waar de sociale beweging tegen 

misbruikk niet goed raad mee weet. Niet in de laatste plaats omdat het vaak vrou-

wenn zijn die worden beschuldigd van seksueel misbruik. 

Multi-victim,, multi-offender 
Bijj  elkaar hebben zich tussen begin jaren tachtig en midden jaren negentig ruim 

veertigg grootschalige misbruikzaken voorgedaan, in de literatuur ook wel Mult i -

Vict im ,, Mult i-Offender (MVMO ) cases genoemd. Niet alleen in de Verenigde 

S ta ten: \\ maar ook in Canada, Nieuw Zeeland, Australië, Engeland, Schotland, 

Nederlandd en Duitsland. Kr zijn grote overeenkomsten tussen al deze zaken; 

1.. Ze spelen zich doorgaans a f in (privé-) kinderdagverblijven, (kleuter)-scholen, 

crèches,, en dergelijke. 

2.. De vermeende daders zijn soms ouders, maar meestal mensen die met kinderen 

werken:: kinderleidsters ol schoolmeesters. 

3.. De affaire begint meestal met een (doorgaans vage) beschuldiging van misbruik 

vann één kind door één dader (soms een ander kind). 

4.. Vervolgens breidt de zaak zich in een korte tij d sterk uit en is er sprake van tal-

lozee gevallen van misbruik waarbij tientallen daders en slachtoffers betrokken 

zijn.. Daders zijn zowel mannen als vrouwen. 

5.. Aanvankelijk gaat het allen om misbruik, maar al snel is er sprake van groeps-

verkrachtingen,, satanische rituelen, het vermoorden en offeren van baby's, van 

martel ingg en verminking, van ondergrondse gangen en van geheime kelders. 

6.. Kr vinden langdurige rechtszaken plaats die in de meeste gevallen tor vrijspraak 

leiden,, maar sommige aangeklaagden krijgen lange gevangenisstraffen. 

7.. Vaak is er één of een aantal personen aan te wijzen die de drijvende kracht vor-

menn achter de ontwikkeling van deze verhalen. 

8.. Meestal is sprake van een duidelijk besmett ingsmoment, waarbij ouders worden 

geïnformeerd,, die vervolgens hun eigen kinderen aan suggestieve vragen gaan 

onderwerpenn die dan nieuwe herinneringen gaan produceren.' 

9.. De media spelen in de beginfase een belangrijke aanjagende rol door de verha-

lenn gedetailleerd te publiceren en door vooral ouders en aanklagers aan het 

woordd te laten. 

10.. In een volgende fase (als tastbaar bewijs uitblijft ) gaan de media juist de rol spe-

lenn van debunkers door zeer kritisch te berichten over de beschuldigingen, het 

polit ieonderzoekk en de rechtszaken. 

Oudee Pekela 
Dee bekendste MVMO-zaak in Nederland is de Oude Pekela-affaire uit 1987, die 

meteenn veel publiciteit oplevert. 

"Oudee Pekela op eerste Pinksterdag, een verlaten oord. De ontucht met de 
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kinderenn drie tor zes jaar blijk t gepleegd te zijn in de paasvakantie. De kin-

derenn zijn allemaal in het ziekenhuis van Winschoten onderzocht. 

Sommigenn bleken met een mes geprikt, or met een brandende sigaret toe-

getakeld.. Politie en Justitie doen geen mededelingen" [NOS Journaal, 7 ju-

nii  1987). 

Nett als bij veel buitenlandse voorbeelden komt de zaak aan het rollen door een ver-

moedenn van misbruik bij één kind, al kan er volgens Justitie ook sprake geweest 

zijnn "van een ruw spelletje tussen kinderen" {Wimchoter ('ouraut, 21 mei 1987). 

Dee moeder en de huisarts denken wel meteen aan ontucht, er wordt contact ge-

zochtt met andere ouders, en zo begint het verhaal zich re ontwikkelen. De politie 

neemtt na de aangifte de verklaringen op en gaat vervolgens allerlei andere kinde-

renn horen. Is er aanvankelijk sprake van een grote jongen, al snel ontwikkelr het 

11 52 verhaal zich in de richting van volwassen kinderlokkers en gaat er een sluis van fan-

tasieverhalenn open. Doorslaggevend voor de uitbouw van de verontrusting en de 

velee verhalen van de kinderen is een door het huisartsenechtpaar Jonker georga-

niseerdee voorlichtingsbijeenkomst op 14 mei die door ruim tweehonderd ouders 

wordtt bijgewoond. Na deze bijeenkomst beginnen de verontruste ouders hun kin-

derenn te ondervragen om vast te stellen or zij ook zijn meegeweest, zoals dat inmid-

delss genoemd wordt. Op 15 mei zijn er al 27 kinderen op het politiebureau geweest, 

diee op 17 mei onderzocht worden in het ziekenhuis van Winschoten. Nadat alle ou-

derss met kinderen tussen de drie en de zes jaar schriftelijke informatie over de zaak 

hebbenn ontvangen, loopt het aantal meldingen op tot 52. Op dat moment is O u de 

Pekelaa nog niet veel verder gekomen dan de regionale pers.Op vij f juni aan de 

vooravondd van het Pinksterweekend verschijnr er een perscommuniqué van de 

rijkspolitiee waarin sprake is van zeventig slachtoffers en van daders die als clown 

verkleedd waren. Vanaf dat moment is O u de Pekela voorpaginanieuws in Neder-

landd en kort daarna ook in de internationale pers. Maanden van onderzoek leveren 

echterr geen spoor van bewijs op, reden voor Justitie om de recherche te staken, het-

geenn op fel verzet van de ouders stuit. Om een impasse te voorkomen krijgt een 

jeugdpsychiaterr de opdracht van Justitie om de verhalen van de kinderen opnieuw 

tee onderzoeken. Zij n onderzoeksrapport dat op 6 september 1987 verschijnt, be-

vestigtt dat de meeste verhalen van de 21 door hem ondervraagde kinderen au-

thentiekk zijn. Nieuw onderzoek van de recherche levert weer geen resultaat op, 

maarr de geruchtenstroom gaat gestaag door en de spanningen in O u de Pekela lo-

penn steeds verder op. Ouders voeren actie tegen het falend beleid van Justitie en 

blijvenn vervolgonderzoek eisen. Uiteindelijk zal Justitie op 17 oktober 1988 het 

onderzoekk officieel stopzetten. Het huisartsenechtpaar Jonker publiceert jaren la-

terr de resultaten van hun onderzoek op basis van de verhoren van de kinderen 

(Jonkerr & Jonker-Bakker, 1994). In de Volkskrant van 4 maart 1994 stellen zij: 

" / oo veel kinderen uit O u de Pekela vertellen hetzelfde verhaal dat er geen 

sprakee kan zijn geweest van fantaseren of massahysterie over seksueel mis-

bruik. . 
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Ookk leveren ze bijdragen aan Amerikaanse wetenschappelijke literatuur en zetten 

Oudee Fekela daarin neer ais een typisch voorbeeld van SRA, van satanic ritual abu-

se-'se-' (Jonker & Jonker-Rakker, 1991, 1997). 

Dee media over Oude Pekela 
Aanvankelijkk beschouwen de media Oude Pekela daadwerkelijk als een grootscha-

ligee en zeer ernstige misbruikzaak met schokkend veel slachtoffers en iapporteren 

daarr ook navenant over ("Bizarre lugubere gebeurtenissen hebben hier plaatsge-

vonden,, kindermisbruik voor de porno-industrie"), later komt de omslag. Anders 

dann de media in de VS, (I reageert de Nederlandse pers al vrij snel behoorlijk scep-

tisch.. De koppen in de eerste week geven feitelijk weer wat er op dar moment be-

kendd gemaakt is: 

"Kinderlokkerss in Oude Pekela liepen als clowns rond" ( Wimehoter Cou-

rant,rant, 6 juni 1987); "Zeventig kinderen seksueel misbruikt" {de Volkskrant, 

99 juni 1987); "Seksspelletjes met kleuter O u de Pekela voor porno-opna-

men""  {Leeuwarder Courant, 9 juni 1987); "On tucht met peuters en kleu-

terss in O u de Pekela 'professioneel' opgezet" (NRC Handelsblad., 10 juni 

1987);; "Sekszaak groter dan gedacht" {Algemeen Dagblad, 10 juni 1987); 

"Alleenn jeugd zag ontuchtige clowns" {De Telegraaf, 10 juni 1987); 

"Clownss verdwenen zomaar in het niets" {Leeuwarder Courant, 1 1 juni 

1987);; enzovoort. 

Eenn groot deel van de berichtgeving daarna bestaat uit verslaggeving van feitelijke 

gebeurtenissen:: bi jeenkomsten van ouders, verklaringen van woordvoerders en 

standpuntenn van deskundigen. In het begin is er nog geen spoor van twijfel te vin-

denn bij de verslaggevers, die dan ook massaal neerstrijken in O u de Pekela, net als 

eenn groot aantal buitenlandse collega's ("Pied piper sex monsters leave village pa-

ralyzedd with fear: streets were children dare not play," The Star, 15 juni 1987). 

Maarr de twijfel laat niet zo lang op zich wachten als bij de verslaggevers van de 

McMart inn misbruikzaak. Al snel valt het woord massahysterie in verschillende 

krantenn en actualiteitenrubrieken. Naarmate harde bewijzen uitblijven, groeit de 

twijfell  in commentaren, columns en reportages, maar intussen gaat de verslagleg-

gingg van de feitelijke gebeurtenissen rond Oude Pekela gewoon door. Zo verslaat 

hett NOS Journaal sommige bijeenkomsten van de ouders lire'm de uitzending. Ln 

all  dat nieuws rond de voortgang van de onderzoeken en de reacties van de ouders 

wektt de indruk dat er nog steeds sprake is van een grootschalige misbruikzaak. 

Sommigee media blijven standvastig achter het misbruikverhaal staan, ook nog 

ruimm een jaar later. Zo publiceert Vrij  Nederland op 13 februari 1988 een uitge-

breidee reportage onder de kop "Het verhaal van Oude Pekela is internationaal. 

Zodraa de ontkenningsmolen gaat draaien, zijn kinderen de dupe. In het stuk 

wordtt Oude Pekela in verband gebracht met international kinderpornohandel en 

bovendienn met de Amerikaanse voorbeelden van ritueel misbruik in kinderdagver-

blijven.. Op deze manier worden de gebeurtenissen in O u de Pekela in het centrale 
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misbruikk /?v/wondergebracht: de slachtoffers liegen niet, twijfelaars verkeren in de 

ontkenningsfase.. De chums-makers op het terrein van seksueel misbruik staan aan-

vankelijkk vierkant achter de grootschalige misbruik/aken. Kritiek of wantrouwen 

wordtt verklaard als het willen ontkennen van de/e ernstige feiten, net zoals de sa-

menlevingg vroeger de ogen had gesloten voor misbruik binnen het gezin. Hierbij 

speeltt natuurlijk een rol dat het hier gaat om een slachtofferbeweging die slacht-

offerss onvoorwaardelijk steunt en gelooft. De meeste verhalen, hoe bizar soms ook 

wordenn zonder meer als geloofwaardig beschouwd: slachtoffers zijn te lang afge-

schilderdd als hysterische vrouwen die misbruikverhalen fantaseerden. Dit levert ten 

aanzienn van de media een vertrouwensbreuk op, de tijd van positieve berichtgeving 

iss voorbij, de media gaan zich steeds kritischer opstellen en gaan ook weer vaker 

anderee bronnen raadplegen. 

Dee media contra incest hulpverleners 
Daarnaastt doet zich nog een andere categorie grootschalige misbruikaffaires voor 

waarbijj  hulpverleners, artsen of maatschappelijk werkers in een korte periode gro-

tee aantallen kinderen diagnosticeren als seksueel misbruikt, hetgeen leidt tot uit-

huis-plaatsingg van de kinderen en soms het arresteren van de ouders of verzorgers. 

Omm misbruik vast te stellen wordt medisch of psychologisch onderzoek gebruikt, 

wantt het zijn meestal niet de kinderen zelf die met beschuldigingen komen. Soms 

kann dat ook niet omdat het om zeer jonge kinderen gaat. Voorbeelden van dit 

soort,, doorgaans spraakmakende zaken vormen onder meer de zaak Cleveland" in 

Groot-Bri t tanniëë en de Bolderkar-affaire in Nederland in 1988. 

Najaarr 1988 werd bij veertien van de in totaal vijfti g kleuters bij medisch kinder-

dagverblijff  De Bolderkar in Vlaardingen seksueel misbruik werd vastgesteld. NRC 

HandelsbladHandelsblad'is'is de krant die de zaak begin december aan het rollen brengt met twee 

stukkenn waarvan één op de voorpagina met als kop: "Vlaardingen in greep incest-

z.aken.""  Het is vooral het tweede stuk (kop: "Voorkeur voor mama boven jam is 

'signaal,, chapeau: "Kinderdagverblijf Vlaardingen meldt het ene incestgeval na het 

andere.")) dat het startsein geeft voor de affaire. De orthopedagogen van De 

Bolderkarr werkten volgens NRC Handelsblad (9 december) dat jaar voor het eerst 

mett "zogeheten anatomisch correcte poppen {levensechte poppen met geslachtsor-

ganenn en schaamhaar) waarmee de kinderen in spelsituaties zouden kunnen aan-

gevenn dat ze worden misbruikt." [...] "Bi j een van de testen wordt de kinderen 

gevraagdd zinnetjes af te maken zoals: 'ik hou het meeste van ' Antwoordt een 

kindd met jam of pindakaas dan is dat volgens (orthopedagoge) Deutekom door-

gaanss een goed teken. Zegt het kind: ' M a m a/ dan zou dit een signaal kunnen 

zijn. . 

Volgenss methodoloog I en Have die de affaire vooral analvseert als een strijd rus-

senn professionals onderl ing is dit tweede artikel heel anders van toon: 

"Hierr wordt vooral het bruuske van de uithuisplaatsingen en de machte-

loosheidd xwn de ouders geschilderd. Dit wordt impliciet gecontrasteerd met 
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dee aanmatigende zekerheid van De Bolderkar, venvoord door de directeur 

enn de orthopedagoge waarbij de ongeloofwaardigheid \an de methoden van 

dee laatste wordt gesuggereerd, door haar optreden nauwelijks verhuld te ri-

diculiseren""  (Ten Have, 1990: 109). 

Dee onthul l ing van de Bolderkar-affaire leidt tot een enorme mediahype in de 

Nederlandsee media, vergelijkbaar met de berichtgeving in Engeland over de /aak 

Clevelandd (waar overigens in verschillende Nederlandse publicaties naar wordt ver-

wezen),, ledere dag zijn er weer nieuwe verwikkelingen en onthull ingen, terwijl ca-

meraploegenn en verslaggevers wekenlang het kinderdagverblijf belegeren. Het NOS 

JournaalJournaal gebruikt bij ieder Bolderkaritem een anatomisch correcte poppenduo als 

logo.. De maatschappelijke discussie spitst zich sterk toe op de geloofwaardigheid 

vann de gebruikte methoden om incest te herkennen, waarbij de visie dat hier spra-

kee is van overspannen hulpverleners die overal incestsignalen menen te herkennen, 

overheerst.. Vooral de poppenmethode staat ter discussie, evenals de definities van 

misbruikk en de methodes voor het herkennen van incestsignalen. Al snel komt een 

vertrouwelijkk stuk van De Bolderkar in de openbaarheid waarin staat dat ook "het 

bespiedenn van het kind bij het uitkleden of in bad gaan" valt onder de definitie van 

seksueell  misbruik. Uit het rapport komt het beeld naar voren dat de hulpverleners 

snell  ingrijpen in de gezinssituatie op basis van allerlei signalen belangrijker achten 

dann zorgvuldig onderzoek. De ouders staan hierbij volkomen buiten spel: "De ou-

derss hebben geen inzage in de verslagen in verband met de privacy van het kind.' 

Alduss het rapport, geciteerd in NRC Handelsblad vzw 13 december 1998. Allerlei 

deskundigenn vegen na De Bolderkar de vloer aan met de methode, het is "boeren-

bedrog",, "beunhazeri j" en "misbruik van de psychologie' (Ten Have, 1990: 119). 

Hett is opmerkelijk dat het hoofdbestuur van het N IP, het Nederlands Instituut 

vann Psychologen wel een standpunt inneemt ("poppenmethode moet worden ont-

raden"),, maar dat de beroepsvereniging van de pedagogen, de Nederlandse 

Verenigingg van Opvoedkundigen (NVO) zich niet in het debat mengt. Er lijk t 

zichh een tegenstelling al te tekenen tussen de nieuwe misbruikdeskundigen (de in-

middelss professionele ervaringsdeskundigen en de binnen het nieuwe misbruik/m-

meme opgeleide, vaak jonge hulpverleners) en de traditionele experts die in de jaren 

tachtigg werden geconfronteerd met de kritiek van een krachtige sociale beweging 

datt zij te weinig aan het grote misbruikprobleem hadden gedaan. Zij kunnen nu 

hunn slag slaan: 

"Err is veel schijndeskundigheid. Iedereen die een keer met poppen heeft ge-

werkt,, wordt door maatschappelijk werkers van de Kinderbescherming of 

dee politie al snel tot deskundige gebombardeerd. Dat is heel gevaarlijk. 

Alduss de Utrechtse klinisch psycholoog Prof. Wi m Wolters in NRC Handelsblad, 

(133 december 1988). 

Ui tt het eindrapport van de door de Inspectie Volksgezondheid ingestelde onder-

zoekscommissiee (onder leiding van professor Herman Baartman die zich juist als 

beschermheerr van de orthopedagogen had opgesteld) dat eind april 1989 ver-
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schijnt,, blijk t dat de poppen een cruciale rol hebben gespeeld: "medisch onderzoek 

werdd in vrijwel alle gevallen pas gedaan nadat het spelinterview 'signalen' had op-

geleverd.""  {NRC Handelsblad 22 april 1989). De lijst met 52 signalen van incest 

deugtt ook niet omdat "het in feite algemene signalen van distress u]n die passen bij 

allee mogelijke opvoedingsconflicten.'' 

Zoo groeit de Bolderkar-affaire vooral uit tot een clash tussen verschillende claims-

makersmakers die de zeggenschap opeisen met betrekking tot de definiëring en het vast-

stellenn van kindermisbruik. De media spelen hierbij een cruciale rol, NRC 

HandelsbladHandelsblad zorgt voor de onthul l ing, de gezamenlijke media voor het aanjagen 

vann de affaire. De discussie over misbruik sluimerde nog, toen een paar maanden 

daarvoorr het onderzoeksrapport van Nel Draijer verscheen, maar komt nu volop 

inn de openbaarheid. Bovendien worden de affaires toegeschreven aan het over-

566 spannen beeld dat rond incest dan is ontstaan. 

"Volgenss het NIP-bestuur zijn er in de samenleving door een zeer ruime de-

finiti ee van seksueel misbruik bepaalde verwachtingspatronen over het vóór-

komenn ervan ontstaan. Daardoor heeft de mening postgevat dat subtiele 

veranderingenn in het gedrag van kinderen met een zekere waarschijnlijk-

heidd aan seksueel misbruik zijn toe te schrijven. Waar vroeger duidelijke in-

dicatorenn van seksueel misbruik over het hoofd werden gezien, wordt nu 

misschienn aan onduideli jke indicatoren teveel betekenis gehecht." {NRC 

Handelsblad,Handelsblad, 30 december 1988). 

Hett mediaframe van de overijverige hulpverleners die overal signalen van incest in 

zienn vormt een uitdaging aan het adres van de voorvechters van het Collective 

DenialDenial frame. Hetzelfde geldt voor de onbetrouwbare getuigenverklaringen van de 

kinderenn in de Oude Pekela-achtige grootschalige misbruikzaken. Het idee dat 

kinderenn niet kunnen liegen over wat hen zou zijn overkomen, was gebaseerd op 

hett uitgangspunt van de slachtofferbeweging dat het misbruikte slachtoffer on-

voorwaardelijkee steun nodig heeft en dat er niet getwijfeld mag worden aan haar 

verhaal. . 

Inn eerste instantie leken de grootschalige misbruikzaken een bevestiging van het 

CollectiveCollective Denial frame, de grote aantallen slachtoffers pasten naadloos in de visie 

datt seksueel misbruik van kinderen en vrouwen op grote schaal plaatsvindt in de-

zee samenleving, maar dat het altijd werd ontkend. Toen duidelijk werd dat er geen 

bewijzenn waren voor misbruik op grote schaal ,bleven sommigen vasthouden aan 

dee ontkenningstheorie, terwijl anderen naar verklaringen gingen zoeken voor de 

verhalenn van de kinderen. 

Naarmatee de zaken zich tot schandalen of affaires ontwikkelden nam in deze krin-

genn vooral de kritiek op de pers toe en voorspelde men een ernstige backlash 

(iVlvers,, 1994), waarbij misbruik weer van de maatschappelijke agenda afgevoerd 

zouu gaan worden en hulpverleners niet snel meer in actie zouden komen bij mis-

bruikk uit angst om net als de collega s van De Bolderkar aan de schandpaal gena-

geldd te worden. Opmerkeli jk is dat de vertegenwoordigers van de beweging niet 
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zelff  openlijk hebben meegedaan aan het debat over Oude Pekela, De Bolderkar en 

dee talloze vergelijkbare affaires in hei buitenland. Integendeel, men concentreerde 

zichh later op theorieën die mogelijkerwijs zouden kunnen verklaren hoe het moge-

lij kk was dat zoveel misbruik zo lang onopgemerkt was gebleven. Het resultaat was 

dee theorie over de hervonden herinneringen. 

Nieuwee frames in de berichtgeving 
Naa de Framingfase (initial claims-making en validation) volgt in Nederland dus 

meteenn die van ambivalentie, controverse en oppositie. Deze verandering gaat ge-

paardd met een sterke omslag in de berichtgeving. Het tot dan toe gehanteerde ern-

stig-sociaal-probleem-/rawff  (de hoge cijfers en de extreme verhalen) begint te 

kantelenn en centraal komt te staan het voor journalisten welbekende schandaal-/ra-

me,me, onschuldige mensen zoals iedereen worden zonder aanleiding onrechtvaardig 157 

behandeldd door ongrijpbare bureaucratische instellingen. Zowel ouders als kinde-

renn zijn de dupe van kill e bureaucraten en overspannen hulpverleners die spoken 

zien.. Dit inhoudelijk/rawf wordt gegoten in journalistieke templates waarin schan-

daall  en human interesteen belangrijke rol spelen: in dit geval in de vorm van emo-

tionelee verhalen over kinderen die uit het gezin worden weggerukt. Daarbij zal 

zekerr een rol hebben gespeeld dat de media zijn uitgekeken op de bekende slacht-

offerverhalenn en dat De Bolderkar een hele nieuwe, spannende invalshoek bood, 

namelijkk dat van ouders die groot onrecht is aangedaan door bureaucratische or-

ganisaties. . 

Dee daarvoor doodgezwegen en gedemoniseerde daders blijken plots ook onschul-

digee slachtoffers te kunnen zijn van valse beschuldigingen. Deze nieuwe invalshoek 

rondd misbruik doorbreekt het taboe op de daarvoor onaantastbare claims van de 

slachtofferbeweging.. Ironisch genoeg hadden de media juist op basis van die claims 

eenn tamelijk overspannen beeld rond incest gecreëerd en was het incestverhaal een 

versletenn cliché geworden. Nu, na de verschillende grootschalige misbruikzaken die 

bijj  nader inzien geen stand houden, blijkt dat de media behoorlijk eenstemmig en 

radicaall  een ander frame gaan hanteren om deze gebeurtenissen te verslaan. 

Volgenss Katherine Beckett (1996) krijgt het Collective Denial-frame na 1985 con-

currentiee van het frame van False Accusations and Official Misconduct, dat zij als 

volgtt karakteriseert: 

"Whil ee no one condones child abuse, concern about child sexual abuse now 

borderss on hysteria." [...] Accusations are made too easily and cannot be 

acceptedd at face value." [...] The child abuse industry operates on the pre-

sumptionn of guilt." 

Eerstt herhalen de media volgens Beckett eindeloos dat kinderen nooit liegen over 

misbruik,, vervolgens weer dat kinderen buitengewoon gevoelig zijn voor sugges-

tievee vragen en een rijke fantasie hebben. Door de snelle overschakeling naar een 

anderr frame kan de berichtgeving af en toe nogal tegenstrijdig lijken. Het ene mo-

mentt is er sympathie voor de incestdeskundigen, enige tijd later blijkt de publieke 
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brandstapell  al klaar te staan. Deze verschuiving hangt samen niet het geleidelijk 

verdwijnenn van de ervaringsdeskundigen uit het nieuws, wier rol wordt overgeno-

menn door professionele hronnen uit de wereld van hulpverlening, wetenschap en 

overheid. . 

Alss reactie op hef False Accusation-frame ontwikkelt zich volgens Beckett een sub-

frameframe van het Collective DcwW-denken, omschreven als Survivors Speak. Bekende 

tv-personahtiess als actrice Roseanne Barr en vooral talkshow host Oprah Win f rev 

bestedenn veel aandacht aan de nood/aak "to break the silence. In dit frame wordt 

ervann uitgegaan dat de uitermate pijnlijk e herinneringen aan misbruik soms zo 

sterkk worden onderdrukt dat het slachtoffer deze volkomen vergeet totdat ze later 

weerr aan de oppervlakte komen. Beckett over dit subfrawc. 

"'I'hee memories of incest, ritual abuse, and all child abuse survivors must be 

88 treated respectfully rather than dismissed as the result of suggestion, fanta-

sy,, or delusion. Deriving their validitv and attacking therapists who help to 

uncoverr them is simply another means bv which the reality of sexual abuse 

iss denied. Because the tragedies of incest and child abuse are perpetuated bv 

silencee and denial, it is crucial that adult survivors of abuse speak out and 

thatt the reahtv of their experiences be affirmed. 

Inn Nederland komt deze benadering ook naar voren in de berichtgeving over de 

hervondenn herinneringen, satanisch ritueel misbruik, de affaire Finkensieper, en de 

Eperr incesrzaak. In reactie hierop ontwikkelt zich volgens Beckett een nieuw sub-

fra»ie\Aï\fra»ie\Aï\ het balse Accusation-frame, namelijk het False Memory-frame. In Neder-

landd zien we vergelijkbare omslagen in de door de media gehanteerde frames. 

Hervondenn herinneringen 
Dee verhalen over Satanic Ritual Abuse (SRA) waren al langer bekend uit de VS, 

Engelandd en Australië, al dan niet gekoppeld aan schandalen over day care centers, 

maarr eind jaren tachtig, begin jaren negentig doken ze ook steeds vaker in 

Nederlandd op. EO s actualiteitenrubriek Tijdsei)! besteedde in 1989 vier uitzen-

dingenn aan het onderwerp, ben Nederlandse vrouw herkende zich in de verhalen 

vann de Amerikaanse slachtoffers uit de eerste uitzending en had daarop gereageerd. 

Zee had meegemaakt dat ze in een doodkist had gelegen, waarop een lij k werd ge-

legd.. Iemand anders bewoog de ledematen van het stoffelijk overschot die haar be-

tastten.. Ook komt het relaas aan bod van de ouders van een meisje dat heeft 

waargenomenn dat op de basisschool in kindertjes wordt gestoken en dat er men-

senvleess wordt gegeten (Singelenberg, 1992). Het onderwerp wordt op dat mo-

mentt nog niet overgenomen door de andere media, dat gebeurt pas enkele jaren 

later. . 

Inmiddelss blijken dergelijke verhalen over satanisch misbruik echter steeds vaker 

opp te duiken in allerlei therapieën, vooral bij vrouwen die lijden aan het omstreden 

svndroomm van de meervoudige persoonlijkheid, volgens de aanhangers een gevolg 

vann ernstig misbruik tijdens de jeugd. Volgens de critici is het svndroom eerder een 
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creatiee van een omstreden therapie waarin al te naarstig is gezocht naar herinne-

ringenn aan misbruik die dan ook onvermijdelijk gevonden woiden. Ais verklaring 

voorr het opduiken van deze hervonden herinneringen dient de theorie van het 

meervoudigg persoonli jkheidsyndroom. Om het misbruik als kind te kunnen over-

levenn heeft het slachtoffer afzonderlijke persoonlijkheden gecreëerd die geen ge-

deeldee herinneringen hebben. 

Dee therapieën zijn gebaseerd op de omkering van het gegeven dat mensen die ooit 

slachtofferr zijn geweest van misbruik later ernstige psychische klachten ontwikke-

lenn (zie het onderzoek van Draijer, 1988). Mensen met psychische klachten zou-

denn dus wel een misbruikverleden hebben, dat tijdens therapeutische sessies boven 

waterr moest komen voordat genezing mogelijk was. Het meervoudig persoonlijk-

heidsyndroomm neemt in de jaren tachtig epidemische vormen aan, er worden 

steedss meer patiënten gediagnosticeerd. Volgens de auteurs van: Multiple 159 

Personalities,Personalities, Multiple Disorders. Psychiatric (Classification and Media Influence 

(North,, Ryall, Ricci & Wetzel, 1993: 1 57) leidt de uitgebreide media-aandacht tot 

imitatiee en het aanleren van het gedrag dar hoort bij M E D, Multiple Personality 

Disorder, Disorder, 

Dee verhalen over de verdrongen herinneringen vinden rond 1990 hun weg in de 

openbaarheidd en vooral in de populaire cultuur: het wordt een thema voor talk-

shows,, zelfhulpboeken, romans en vooral ook tv-films. 

'Sensationall  tales about recovered memories of incest have been grist for ce-

lebrity-magazinee cover stories. And repressed-memory incest and saranic-ri-

tual-abusee victims have been featured prominent ly on T.V. shows of 

Geraldo,, Oprah, Sally Jessey Raphael and othet daytime talk-shows. In 

Americann bookstores, pop-psychology sections are fdled with dozens of 

self-helpp survivor titles. By far the most controversial and best selling (mo-

ree than 700.000 copies) of these books is The Courage to Healhv Ellen Bass 

andd Laura Davis. In their 1988 publication," [...] they include such dog-

maa as: 'If you think you were abused and your lif e shows the symptoms, 

thenn you were"' ( Time Magazine, November 29, 1993). 

Enn die symptomen bestaan doorgaans uit redelijk algemene ziektebeelden als de-

pressies,, eetstoornissen en angsten. Het gevolg is een reeks van beschuldigingen, 

aangiftess en rechtszaken op basis van hervonden herinneringen in de VS, waarbij 

sommigee zaken tot nationale affaires uitgroeien (zie: MacLean, 1993). Een be-

langrijkk keerpunt in deze ontwikkeling is de opkomst van organisaties van be-

schuldigdee ouders, niet alleen in de VS, maar later ook in Engeland, Nederland en 

België.. Volgens Beckett kwam tussen 1992 en 1994 daardoor het False Memory-

frameframe sterk op de voorgrond in de Amerikaanse media: 

"Thee focus is the falseness of adult survivors 'recovered memories of abu-

se,, the role of the mental health professionals in creating these memories 

andd the fallibilit y of memory/perception in general." 

Inn Nederland gebeurt hetzelfde naar aanleiding van de Eper incestzaak tussen 1 992 
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enn 1 994, maar daarvoor speelt eerst nog de zaak Finkensieper, die juist een bevesti-

gingg opleverde voor Survivors Speak, in de terminologie van Beckett. De voorma-

li gg psvehiater-directeur Theo Finkensieper van de Heldring stichtingen in Zetten 

wordtt in 1990 veroordeeld tor zes gevangenisstraf en elf jaar ontzett ing uit de ge-

neeskunstt wegens seksueel misbruik van meisjes die in zijn inrichting verbleven. 

Opmerkeli jkk is dat de vrouwen voor en tijdens het proces actie voeren tegen Fin-

kensieper,, onder andere door rubrieksadvertenties in landelijke dagbladen te plaat-

senn waarin ze lotgenoten oproepen. 

Dee dader op zijn beurt laat zich ook niet onbetuigd en zoekt bewust de publiciteit 

doorr interviews te geven, ook op tv. Dat is een duidelijke verschil met de onzicht-

baarheidd van de daders in de periode daarvoor. Aan Finkensiepers schuld wordt 

overigenss in de berichtgeving nergens getwijfeld. Zij n daden worden verklaard 

1600 vanuit de ontsporing van het al les-moet-kunnen, jaren zestig denken, die zou heb-

benn geleid tot zijn onorthodoxe behandelmethoden, zoals realistisch nagespeelde 

verkrachtingscènes.. De zaak zorgt voor een belangrijke vertakking in het centrale 

misbru ik /m/ww namelijk: misbruik komt ook op grote schaal voor in inrichtingen, 

zorginstellingen,, kerkelijke instellingen en de hulpverlening. Misbruik binnen het 

gezinn komt steeds minder centraal te staan, ook in de berichtgeving. 

Dee Eper incestzaak 
Dee Fper incestzaak kan vanaf het begin rekenen op veel media aandacht. Niet al-

leenn omdat hier sprake is van extreme vormen van misbruik door meer daders, in-

clusieff  de moeder, maar ook omdat zich telkens nieuwe, verbazingwekkende 

ontwikkelingenn voordoen die uiteindelijk tor veel controverses zullen leiden, met 

namee over de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen van incestslachtoffers. 

Hoofdrolspeler,, de dan 22-jarige Johanna van H., die zichzelf Yolanda noemt, kiest 

ookk voor een high profile in de media door strijdbaar veel interviews te geven, ook 

opp televisie, bijvoorbeeld bij Son ja Barend (14 februari 1994). Bovendien publi-

ceertt ze na afloop van de rechtszaken tegen haar ouders het boek Yolanda, Mijn 

verhaalverhaal (Yolanda & Snoijink, 1994) over wat haar overkomen zou zijn. Het inte-

ressantee aan de F,pese incestzaak is dat - net als bij de spraakmakende misbruikza-

kenn in de VS- er steeds meer, steeds onwaarschijnlijker beschuldigingen bijkomen. 

Dee verhalen in het boek vertonen grote overeenkomsten met het typische reper-

toiree dat hoort bij Satanic Ritual Abuse, het vermoorden en offeren van pasgebo-

renn baby's, enzovoort. Op dat moment zijn er al ruim vier jaar verstreken sinds de 

eerstee aangifte in oktober 1990 tegen de vader, de moeder en de broer van beide 

zusjess en de ex-man van Johanna. In januari 1991 worden de daders voor de eer-

stee keer veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van drie tot zeven jaar we-

genss het jarenlang op sadistische wijze seksueel misbruiken van de twee dochters, 

fohannaa en Fveline. Tweeëneenhalf jaar later doet Johanna opnieuw aangifte, dit-

maall  van de gewelddadige dood van verscheidene baby s die zij in de jaren tachtig 

alss ^evoly van het jarenlange misbruik had gekregen. Bovendien zouden zwanger-
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schappenn met geweld zijn afgebroken. De vermoorde babv's zouden begraven lig-

genn in de bossen rond Epe. 

'Volgenss de aanklacht werd het kind korr na de geboorte met een scherp 

voorwerpp gestoken en gesneden, nier een hamer op het hoofd geslagen of 

mett (elektrisch) gereedschap in stukken gesneden" {Algemeen Dagblad, 2 

septemberr 1993). 

Dee politie doet uitgebreid onderzoek, verhoort ruim tweehonderd getuigen en ver-

richtt een zestal arrestaties. De omvang van de zaak lijk t bij iedere nieuwe onthul-

lingg verder te groeien. Ook de huisarts uit Epe zou bij het incestnetwerk betrokken 

zijn,, melden de kranten op 13 juli 1993 (de arts wordt overigens niet gedagvaard). 

Enkelee weken later blijk t dat Johanna heeft verteld in de periode 1980-1983 te zijn 

misbruiktt door vier polit ieagenten, die daarop onmiddelli jk worden geschorst. 

Yolandaa tipt Algemeen Dagblad overigens vooraf over de beschuldiging. In oktober 1 61 

volgtt de beschuldiging dat ook de twee kinderen van Johanna, toen twee en drie 

jaarr oud, zouden zijn misbruikt in het incestnetwerk. Kort daarna wordt bekend 

datt de agenten niet zullen worden vervolgd wegens gebrek aan bewijs, tot grote 

woedee van de agenten die daarop een aanklacht indienen tegen Johanna wegens het 

doenn van valse aangifte. Zij vecht vervolgens de beslissing van her OM aan om de 

agentenn niet te vervolgen. Door de eindeloze herhaling in de media heeft de be-

schuldigingg van babymoorden dan al bijna de status van een feit gekregen. 

Inn januari 1994 vindt het tweede proces in de Eper incestzaak plaats, waarbij de of-

ficierficier van Justitie tot veler verbazing de beschuldiging van moord heeft geschrapt, 

omdatt er onvoldoende bewijs is dat in de jaren tachtig drie pasgeboren kinderen 

enn twee levensvatbare foetussen zijn vermoord. Hoewel niet alle punten uit de aan-

klachtt bewezen worden geacht, meent de rechtbank wel dat op "walgelijke en mee-

dogenlozee wijze" de lichamelijke integriteit van het slachtoffer is geschonden en 

veroordeeltt de vader tot vijf jaar, de moeder tot drie jaar en de ex-man tot tweeën-

eenhalff  jaar gevangenisstraf. In hoger beroep krijgen beide ouders vier jaar, terwijl 

dee ex-man wordt vrijgesproken. 

Vanwegee alle gruwelijke horrordetails is de Eper incestzaak jarenlang groot nieuws 

inn de media. In de landelijke dagbladen verschijnen ruim dr iehonderd artikelen 

tussenn 1991 en 1995. Aanvankelijk levert de tweede rechtszaak een duidelijke be-

vestigingg op van het centrale misbruik/?v?wr, het was jarenlang doodgezwegen, 

maarr incest leidt regelmatig tot zwangerschappen die soms worden afgebroken. 

Naa het bekend worden van de kindermoorden in Epe, melden verschillende bron-

nenn dat daar meer voorbeelden van bekend zijn. "Daders maken vaker hun uit in-

cestt geboren babv 'zoek1 , meldt Trouw (1 2 juni 1993) op basis van uitspraken van 

Nell  Draijer. "Korrelatie vindt na Eper affaire verhalen gruwelijker worden." Aldus 

dede Volkskrant op 1 juli 1994: 

"Hett laatste halfjaar meldden veertien vrouwen dat hun babv kort na de be-

vallingg was gedood en zeven vrouwen dat hun zwangerschap, ontstaan door 

incest,, op brute wijze was afgebroken." 
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Epee fungeert duidelijk als key event, de media gaan dan op zoek naar vergelijkbare 

gevallenn (vaak in het verleden), waardoor al snel het beeld ontstaat dat er sprake is 

(geweest)) van een golf van babymoorden. De onthul l ingen leiden overigens zelden 

strafrechteli jkee onderzoeken of vervolgingen, behalve in het geval van 

Augustinusgaa waar een vrouw haar vader beschuldigd van twee babvmoorden, een 

inn 1974 en een in 1976. De Telegraaf mc\d\. op 1 ~! mei 1994: "Epe-drama in het 

oostenn van I riesland. Justitie zoekt vermoorde babvs na aangifte incest in boerde-

rij .. Voor de media is Epe een buitengewoon aantrekkelijke affaire, er zijn telkens 

weerr nieuwe ontwikkelingen te melden, bovendien zorgen de dalende nieuws-

drempelss ervoor dat zelfs de kleinste details nog belangrijk nieuws kunnen zijn. Na 

dee uitvoerige berichtgeving werkt het tweede Epe-proces als een anticlimax: er 

groeitt steeds meer twijfel , zeker als getuige-deskundige Prof. W. Wagenaar ernstig 

gaatt twijfelen aan de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen van het slacht-

offer.. Bovendien trekken verschillende verdachten hun bekentenissen ten aanzien 

vann de babymoorden weer in en beschuldigen de advocaten het OM van onge-

oorloofdee praktijken bij de verhoren. Dit leidt tot geheel andere koppen dan in het 

jaarr daarvoor: "Moorden en abortussen in Epe onwaarschijnlijk ( Vrouw, 1 juni 

1994)) en: "Veel verhalen Yolanda kunnen niet waar zijn" ( 'Vrouw, 6 juni 1994). 

II  ijdens het proces en vervolgens ook in de berichtgeving volgt een onontwarbare 

kluwenn van tijdstippen, jaartallen, tijdlijnen, medische onmogeli jkheden, locaties 

enn afwijkende details. Dagboeken werden op advies van de politie herschreven; aan-

giftess kwamen pas tot stand na tientallen gesprekken (en veel aandacht voor non-

verbalee signalen) met een rechercheur die zich als vertrouwenspersoon opstelde; 

zwangerschappenn bleken onwaarschijnlijk zo niet onmogelijk; pseudo-herinnerin-

genn bij de verdachten als gevolg van suggestieve ondervragingen; pluche aapjes wa-

renn pas in 1991 en niet in 1983 al te koop in Nederland; enzovoorts. Tot verbazing 

vann de pers komen er lagere eisen, maar volgt er een veroordeling rot hogere straf-

fenn bij het hoger beroep voor het plegen van illegale abortus en zware mishandeling. 

Dee verdachten zijn vrijgesproken van allerlei vormen van sadistische moord op ba-

by's,, al dan niet met een rirueel karakter. In de media verschijnen dan vooral kri-

tischee verhalen over de onbet rouwbaarhe id van achteraf geconstrueerde 

herinneringenn en worden verbindingen gelegd met de bekende Amerikaanse en 

Engelsee affaires op het gebied van Satanic Ritual Abuse. 

Aanhangerss van het (Collective Denial/Survivors Speak-frat/ie doen in de media geen 

uitsprakenn meer over het waarheidsgehalte van de beschuldigingen van misbruik 

enn kindermoorden, maar wijzen erop dat de slachtoffers ernstig getraumatiseerd 

zijn,, juist als gevolg van ernstige vormen van misbruik. 

Ritueell  misbruik 
Opp het terrein van ritueel en satanisch misbruik doen zich begin jaren negentig 

ookk allerlei nieuwe ontwikkelingen voor. Op 28 juni 1993, Vier jaar na de EO-

uitzending,, besteedt Nova aandacht aan satanisch ritueel misbruik in Nederland, 
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volgenss presentator Wi t teman een afschuwelijk probleem, waar de redactie maan-

denn onderzoek naar heeft gedaan. Op afgelegen plaatsen vinden erediensten plaats 

waarr kinderen en volwassenen worden geofferd. De Inspectie Jeugdhulpverlening 

inn Noord-Hol land bevestigt dat in dat ravon zeventien van zulke gevallen bekend 

zijn.. Vervolgens komen rwee vermeende slachtoffers van satanisch ritueel misbruik 

onherkenbaarr in beeld, die vertellen over martelingen en mensenoffers aan satan. 

Tweee deskundigen bevestigen de verhalen, maar zeggen dat harde bewijzen om-

brekenn (Crombag & Merkelbach, 1996: 157). In de A'Ww-uitzending een dag la-

terr staat centraal wat de overheid en Justitie kunnen ondernemen tegen dit nieuwe 

fenomeen;; inmiddels is er dan al sprake van zeventig gevallen van ritueel misbruik. 

Dee onthul l ingen van Nova vinden snel hun weg in de krantenkolommen: "Slacht-

offerss rituele kindermishandeling zwijgen uit angst." Volgens Algemeen Dagblad (3 

jul ii  1993) kreeg de Stichting Korrelatie 1 22 telefoontjes naar aanleiding van de tv- 1 63 

uitzendingg van wie er 35 melding maakten van ritueel satanisch misbruik. 

"Veell  reacties slachtoffers satanrituelen," meldt Het Parool op 3 juli 1993. Er moet 

volgenss deskundigen snel een landelijke opvang voor deze slachtoffers komen, of 

anderss op zijn minst een meldpunt. De overheid besluit een onderzoekscommissie, 

dee Werkgroep Ritueel Misbruik, in te stellen onder leiding van advocaat-generaal 

bijj  het Arnhemse gerechtshof, J. A. Hulsenbek, die in april 1994 verslag zal uit-

brengen, , 

"Werkgroepp twijfel t ernstig aan bestaan ritueel misbruik" (7rouw, 22 april 

1994).. "Voor het daadwerkelijk voorkomen van ritueel misbruik in 

Nederlandd is geen enkel bewijs. Onomstotel i jk bewijs voor het tegendeel 

evenmin,, maar op basis van 'goede gronden' wordt het fenomeen ernstig 

betwijfeld." " 

Dee commissie heeft het vermoeden dat de verhalen fungeren als defensiemecha-

nismee waarmee minder extreme traumata verwerkt kunnen worden. De verhalen 

zijnn geïnspireerd door in de media circulerende urban legend} (zie: Brunvand, 

2000)) en door therapeuten die het ritueel misbruikverhaal induceert bij de patiënt. 

Enkelee dagen later maken de media melding van een vergelijkbare onderzoeksrap-

portt in Croot-Br i t tannië waar 84 vermeende gevallen tevergeefs zijn onderzocht. 

Dee redactie van Nova komt na lezing van het rapport van de Werkgroep Ritueel 

Misbruikk echter tot geheel andere conclusies: 

"Err is in Nederland sprake van zeer ernstige, georganiseerde mishandeling, 

hett gaat om tientallen gevallen, er is sprake van symbolen, rituelen en sata-

nisme,, maar de juridische bewijzen ontbreken nog' (geciteerd in Crombag 

&&  Merkelbach, 1996: 181). 

Uitgerekendd op dezelfde dag maken de media melding van een geval van ritueel 

misbruik: : 

"Onderzoekk naar ritueel misbruik van meisje" {Algemeen Dagblad, 22 april 

1994).. "Justitie in Alkmaar onderzoekt een grootscheeps 'ritueelachtig 

misbruikk van een twaalf-jarig meisje in Den Helder. 
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"Negenn verdachten van rituele incest" {Het Parool, 22 april 1994). 

"Volgenss advocaat J. de Goeij is sprake van ritueel misbruik, gezien de be-

schilderingenn en het dragen van maskers tijdens het seksueel misbruik." 

Dee onthulling lijk t eindelijk het tastbare bewijs dat de commissie Hulsenbek niet 

konn vinden, maar bij het proces in augustus blijkt van ritueel misbruik in het ge-

heell  geen sprake. In de jaren hierna komt ritueel misbruik amper meer in de be-

richtgevingg voor, hooguit in discussies over 'Epe' en in 1996 naar aanleiding van 

dee zaak Dutroux: 

"Belgiëë voor sommigen bewijs van bestaan ritueel misbruik ( Trouw, 29 au-

gustuss 1996). 

Volgenss Kitzinger en Reilly (1997) legt de berichtgeving over 'Cleveland' de basis 

voorr de latere kritische berichtgeving over zaken als de hervonden herinneringen, 

1644 in de media al snel gelabeld As false memories, niet als repressed memories. Voor de 

mediaa biedt dit onderwerp een nieuwe invalshoek voor het inmiddels sleetse mis-

bruikverhaal,, namelijk dat van valse beschuldigingen. Verder spelen, net als in de 

VS,, de nieuwe belangengroepen van beschuldigde ouders zoals de British False 

MemoryMemory Society een belangrijke rol in het aanjagen van het nieuws. 

Inn Nederland vindt de oprichting van de Werkgroep Fictieve Herinneringen 

(WFH)) enkele jaren later plaats, in 1994. De berichtgeving in Nederland is vanaf 

19944 net als in Groot-Brittannië buitengewoon kritisch over de incestbeschuldi-

gingenn op basis van hervonden herinneringen. Zo kan het boek van Crombag en 

Merkelbachh Hervonden berinneringen en andere misverstanden, dat in juli 1996 ver-

schijnt,, rekenen op veel publiciteit. Bezoeken aan Nederland van de Amerikaanse 

geheugendeskundigee Elizabeth Loftus (University of Washington) leiden tot inter-

viewss in dagbladen en op televisie. In de loop van de jaren komen ook steeds meer 

ouderss aan het woord die door hun kinderen beschuldigd worden van misbruik op 

basiss van hervonden herinneringen. 

"Tenn onrechte beschuldigd van incest" (de Volkskrant, 19 oktober 1996)," 

"Ouderss klagen Justitie aan om geheimhouding." {de Volkskrant, 10 maart 

1998)) "De man beschuldigde hen twee jaar geleden van satanisch ritueel 

misbruikk nadat hij in behandeling was geweest bij een zogeheten recovered 

memorymemory therapeut. Dergelijke hervonden herinneringen zijn zeer omstre-

den.. De afgelopen jaren werden tientallen ouderparen aangeklaagd nadat 

hunn kinderen na behandeling zich opeens de gruwelijkste misdrijven her-

inneren." " 

Hett gaat tussen 1994 en 2001 om ongeveer 250 ouderparen, jaarlijks komen er 

enkelee tientallen gevallen bij. In een op de zes gevallen volgt er ook daadwerkelijk 

eenn aangifte en een juridische procedure. Vanaf 2000 worden misbruikzaken bij 

Justitiee gefilterd en gevallen waarin sprake is van herinneringen vóór het derde le-

vensjaar,, of van satanische rituelen na regressie- of hypnotherapie, moeten worden 

voorgelegdd aan een landelijke expertisegroep die adviseert over de aanpak van het 

onderzoek. . 
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Uitt het verslag over de eerste anderhalfjaar (van oktober 1999 tot december 2001) 

blijk tt dat geen van de 26 onderzochte gevallen heelt geleid tot een strafrechtelijke 

veroordeling.. In de berichtgeving valt op dat de pleitbezorgers van de hervonden 

herinneringenn en meervoudig persoonlijkheidsyndroom er nauwelijks in voorko-

men,, dat geldt niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor therapeuten en 

voorall  ook de misbruikslachtoffers zelf. In Vrij  Nederland (23 september 1995) re-

ageertt onderzoekster Draijer: 

"Nuu er veel aandacht is voor seksueel misbruik zullen er zeker meer onwa-

ree verhalen verteld worden, omdat mensen denken dat ze dan zeker gehol-

penn zullen worden.[...) Maar de politie heeft inmiddels genoeg ervaring om 

tee doorzien wanneer een aangifte terecht wordt gedaan." 

Dee pleitbezorgers van het Collective Denial-frame betrekken over het algemeen de 

stellingg dat de fantasierijke verhalen van de slachtoffers een direct gevolg zijn van 165 

ernstigee misbruikervaringen tijdens hun jeugd. Hun verhalen zullen niet altijd 

waarheidsgetrouww zijn, maar vormen wel een belangrijke indicatie van ernstig mis-

bruik.. De verhalen verdienen respect omdat dat hun werkelijkheid is die ook bij de 

therapiee centraal staat. 

Hett is denkbaar dat de voortrekkers uit de eerste fase zich bewust buiten dit debat 

hebbenn willen houden, maar het kan ook aan de media liggen die geen belangstel-

lingg meer hebben voor afwijkende standpunten. De Amerikaanse onderzoeksjour-

nalistt Mike Stanton (Stanton 1997) onderzocht de berichtgeving over False 

MemoriesMemories en komt tot de conclusie dat de media zich tamelijk radicaal hebben be-

keerdd tot de standpunten van de Amerikaanse False Memory Syndrome Foundation. 

Dee berichtgeving in Nederland lijk t genuanceerder, al overheerst in tijden van op-

windingg en verontwaardiging telkens maar één frame. Ook hier valt op dat vooral 

dee ouders in zaken van vermeende valse beschuldigingen aan het woord komen, 

maarr niet de kinderen, een verschijnsel dat Kitzinger en Reilly ook signaleren in de 

Britsee berichtgeving. 

"Individuall  journalists judged the parents to be very ordinary, 'credible', 

'nice'' and 'clearly in great pain.' By contrast, adults alleging abuse were not 

interviewedd at all" (Kitzinger & Reilly, 1997: 332). 

Bijj  een congres in Nederland in september 1994 {de Volkskrant, 7 september 1 994) 

terr gelegenheid van tien jaar incest-hulpverlening is er is veel kritiek op de sensa-

tiezuchtt van de media, maar de claims-makers van het centrale misbruik/rawi*  heb-

benn geen duidelijk antwoord op de discussies over waarheidsvinding en de 

betrouwbaarheidd van getuigenverhalen bij de grote affaires zoals Oude Pekela, Bol-

derkar,, Epe en ritueel misbruik. In de terugblik Het blijft  toch onder ons uit 1995 

(Dee Klein en Geerlings, 1995) sommen de auteurs alle affaires op, maar laten in 

hett midden wat er waar is van alle beschuldigingen. 

Overzienn we deze tweede fase in de ontwikkeling van seksueel misbruik dan komen 

wee tot de conclusie dat zich tijdens de opzienbarende affaires, schandalen en con-

troversess /rawfverschuivingen voordoen. Het centrale mishïuWframe {Collective 
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Demal)Demal) wordt vervangen door dar van de valse beschuldigingen en hulpverleners 

diee ontsporen in de jacht op misbruiksignalen. Aanvankelijk spelen de media een 

volgendee rol, maar na verloop van tijd ontwikkelen zij autonome definiérings-

machtt door zeil schandalen te onthullen (De Bolderkar) en intensiverende media-

hvpess re doen ontbranden rond hulpverleners en betrokken instellingen. Zoals in 

hoofdstukk 1 geformuleerd spelen dergelijke hvpes een aanjagende rol in het ont-

staann van een crisis of schandaal door in zoomen op dat ene geval en steeds meer 

belastendd materiaal te onthullen. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen de media me-

teenn vanuit de nieuwe /rawwgaan berichten, zoals bijvoorbeeld rond het issue van 

dee hervonden herinneringen. 

Blijf tt de vraag waarom deze affaires zich (ook internationaal) allemaal in deze twee-

dee fase - in de tweede helft van de jaren tachtig - voordeden en niet later zoals het 

1666 theoretisch kader aangeeft? Hen mogelijke verklaring kan zijn dat er door de zwaar 

aangezettee berichtgeving in de eerste fase een sterk dreigingsbeeld is ontstaan, waar-

doorr hulpverleners en professionals te sterk gefocust raakten op het veronderstelde 

alomtegenwoordigee misbruik van kinderen. Vervolgens spelen de media bij groot-

schaligee misbruikzaken die in deze periode aan het licht komen, in de beginfase een 

aanjagendee rol door het publiceren van zeer gedetailleerde, maar niet geverifieerde 

verhalenn van ouders, slachtoffers en professionals. Als vervolgens definitief bewijs 

uitblijft ,, slaat de stemming in de media radicaal om en doet een nieuw frame zijn 

intrede,, namelijk dat van False Accusations and Official Misconduct, in de termino-

logiee van Beckett. 

Dee oorzaak voor het optreden van controverse en ambivalentie in deze tweede fa-

see ligt dus waarschijnlijk in de overspannen beeldvorming ten aanzien van de om-

vangg en de ernst van het probleem, die in de eerste fase is ontstaan, mede als gevolg 

vann een eenzijdige berichtgeving. De maatschappelijke gevolgen daarvan, en dan 

mett name de algemene verontrusting en de overgevoeligheid voor mishruiksigna-

lenn leggen de basis voor de grootschalige misbruikzaken die bij nader inzien geen 

standd houden. 

4.2.33 De Expansiefase van 1996 tot 2000: mediahypes 
enn de herontdekking van telkens nieuwe vertakkingen 
Hrr mag dan buiten de hper incestzaak minder aandacht zijn voor misbruik door 

verwantenn (waarmee het issue ooit begon), begin en midden jaren negentig ont-

staann er wel regelmatig mcdiahvpes rond andere vormen van misbruik, meestal 

ontuchtt in een gezagsverhouding: op scholen, bij de politie, bij sportclubs of in de 

kerk.. In de zomer van 1 996 na de arrestatie van de Belg Mare Dutroux wegens ont-

voering,, verkrachting en moord komt daar een nieuwe vertakking bij. De zaak 

Dutrouxx zorgt voor een enorme schokgolf, ook internationaal, met als gevolg dat 

vanaff  dat moment het pecioseksuele gevaar (inclusief k inderporno en kinderprosti-

tutie)) in de tweede helft van de |aren negentig centraal komt te staan in de be-

richtgeving.. Het ontdekken van telkens nieuwe vormen van misbruik is volgens de 
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theoriee van Nelson (1984) een vorm van topic differentiation, met als gevolg een 

verbredingg van het domein waarop de sociale constructie rond seksueel misbruik 

bestrekkingg heeft. Di t proces van vertakkingen wordt gestimuleerd door de media 

diee voortdurend op zoek zijn naar nieuwe problemen of nieuwe invalshoeken rond 

bekendee problemen. Beckett signaleert in haar onderzoek naar de berichtgeving 

overr misbruik en de daarin gehanteerde frames dat de media begin jaren negentig 

telkenss heen en weer slingeren tussen het Collective Denial-Frame en het False 

AccusationsAccusations Package om oververzadiging te voorkomen. 

' T hee media's related interest in novelty may also be relevant. The ideal sto-

ryy contains a new angle or twist that helps it retain its dramatic edge. Both 

sponsorss and media personnel constantly seek new ways of presenting issu-

ess in order to inject a sense of urgency in their discussions of them" 

(Beckettt 1996, zie ook Hilgartner & Bosk, 1988: 62). 167 

Ookk volgens Best (1995) hebben de claims-makers van het eerste uur er belang bij 

omm telkens nieuwe claims toe te voegen aan het oorspronkelijke frame om de aan-

dachtt van de media en daarmee de samenleving vast te houden. De nieuwe ver-

takkingenn in de jaren negentig zorgen voor een terugkeer en versterking van het 

centralee Collective Denial-Frame, alleen nu richt de focus zich op misbruik buiten 

hett gezin, eerst nog door bekende daders (trainers, leraren, enzovoort), later door 

dee onbekende daders, die kidnappen en moorden. 

Dee berichtgeving rond de (her-)ontdekking van zo'n nieuwe vorm van misbruik 

looptt langs de gebruikelijke patronen van de extensiverende mediahype: een op-

vallendee key event zorgt voor een golf van meldingen van vergelijkbare incidenten, 

waardoorr de indruk ontstaat dat het verschijnsel tamelijk plotseling crisispropor-

tiess heeft aangenomen. De verontrusting die daar weer uit voortkomt, leidt tot 

overheidsmaatregelenn en weer tot meer berichtgeving over deze vormen van seksu-

eell  misbruik. 

Hett eerste voorbeeld van de nieuwe ontwikkeling is de Finkensieper affaire in 

1990,, maar in de jaren daarna doen zich tal van affaires voor rond misbruik in ge-

zagsverhoudingen,, zoals 1993 de zaak rond justitieel jongensinternaat De Dreef, 

waarr de directeur zich schuldig zou hebben gemaakt aan misbruik van pupillen (de 

Volkskrant,Volkskrant, 15 juli 1995). Na 100 dagen voorarrest volgt vrijspraak voor de direc-

teur. . 

Eenn ander voorbeeld van een nieuwe vertakking is seksueel misbruik van verstan-

delijkk gehandicapten. In 1995 haalt een onderzoek van het N ISSO naar seksueel 

misbruikk van verstandelijk gehandicapten de voorpagina's: 

"Sexmisbruikk bij honderden zwakzinnigen" {NRC Handelsblad, 12 juni 

1995)":: "Veel seksueel misbruik gehandicapten" {Apeldoornse Courant, 12 

junii  1995); "Verstandelijk gehandicapte vrouw vaker misbruikt dan ver-

moed""  {Het Parool 13 juni 1995); "Zwakzinnigen vaak misbruikt. Ruim 

11 100 gevallen in twee jaar" [Utrechts Nieuwsblad, 12 juni 1995). 

Inn de berichtgeving over dit onderzoek gaan de media op dezelfde manier tewerk 
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alss bij eerder onderzoek naar misbruik: er is weinig of geen aandacht voor de ma-

nierr waarop de cijfers tot stand zijn gekomen en evenmin voor de definitieproble-

menn die zeker bij dit soort misbruik naar voren komen. Zoals gebruikelijk ontstaat 

dee indruk dat dit soort misbruik plots op grote schaal voorkomt. In de maanden 

naa het onderzoek is uiteraard meer aandacht voor dergelijke gevallen: 

"Opnieuww groepshoofd verdacht van ontucht" {de Volkskrant, 15 april 

1996).. "Twee maanden geleden werd bekend dat een ander groepshoofd" 

(vann Huize Vincentius in Udenhout - PV) jarenlang ontucht heeft ge-

pleegdd met tenminste negen verstandelijk gehandicapten." 

Eenn andere vertakking vormt misbruik in de kerk. Voorjaar 1996 wordt bekend 

datt een in 1992 door de Interkerkelijke Stichting tegen Seksueel Misbruik in 

Pastoralee Relaties ingesteld meldpunt voor seksueel misbruik voor pastores inmid-

1688 dels 400 klachten heeft ontvangen over ontsporingen door priesters en dominees. 

Volgenss een woordvoerder is dat nog maar "het topje van ijsberg" {de Volkskrant., 

200 februari 1996). Een goed beeld van de patronen in de berichtgeving bij derge-

lijk ee herontdekkingen geeft de mediahype over ontucht op scholen in 1996. 

Ontuchtzakenn op scholen 
"Godsdienstleraarr vergreep zich eerder." "Weer ex-leraar in arrest na on-

tucht.""  "Ook ontuchtzaak op school in Ermelo." "Weer leraar ontslagen 

wegenss ontucht." "Leraar zmlk-school verdacht van ontucht ." 

Lelystad,, Rijssen, Dokkum, Amersfoort, Ermelo, 's Gravenzande, Zwijndrecht, 

Veghel,, Den Haag, Apeldoorn, Oldenzaal, Heerenveen, Geleen, Apeldoorn, 

Woerden,, Hengelo, Middelburg, Ni jmegen, Haarlem, Leuth, Grootebroek, 

Kampen,, Schiebroek, Heesch, Woerden 

Inn het voorjaar van 1996 komt een groeiende stroom van berichten over ontucht-

zakenn op scholen op gang. Halen in de jaren daarvoor slechts een enkele mis-

bruikgevallenn in het onderwijs het nieuws, in 1996 is er, zo lijk t het, iedere dag wel 

ontuchtnieuwss aan het onderwijsfront te melden. Hetzelfde geldt voor de sport: 

nadatt enkele judokampioencs hun voormalige coach hebben beschuldigd van ont-

ucht,, komen er steeds meer zaken aan het licht: van een watcrpolotrainer in 

Barendrechtt tot en met een jeugdleider van de Hengelose voetbalclub I ubantia. 

Weerr later blijken er ook ontuchtgevallen te zijn bij Scouting en in het jeugdwerk. 

Pass ver na de zomer van 1996 lijken de ontuchtzaken op hun retour en neemt de 

publiciteitt weer af, maar het aantal zaken blijf t in de berichtgeving hoger dan in de 

jarenn voor de ontuchtgolf van 1996. Aan dergelijke nieuwsgolven gaat een opval-

lendee gebeurtenis vooraf die in korte tijd veel publiciteit krijgt. In dit geval gaat het 

omm twee veelbesproken gevallen die zich kort na elkaar voordoen, namelijk de ont-

uchtzaakk in Rijssen en de beschuldigingen van bekende judokas kort daarvoor. 

Reidee zaken hebben voor de media aantrekkelijke kenmerken. Bij de judoka s gaat 

hett om bekende kampioenes, een prominente coach en om ontucht die zich gedu-

rendee een lange periode in het verleden heeft afgespeeld. De kwestie krijgt veel aan-
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dachtt in de media met uitgebreide relevisie-interviews en reportages, ook in sport-
programma's. . 

Inn Rijssen gaat het om een godsdienstleraar van de Christelijke Scholengemeen-

schapp Reggesteijn die gedurende een lange periode een groot aantal slachtoffers 

heeftt gemaakt, bij elkaar zo'n dertig jongens. Korte tijd later wordt ook de oud-de-

caann van deze school aangehouden wegens ontucht in het verleden. 

Hett gaat om mensen die deel uitmaken van de Noorse Broederschap, volgens NRC 

HandelsbladHandelsblad een 

"fundamentalistischh protestantse geloofsgemeenschap die een grote preoc-

cupatiee heeft met het Kwaad. Vooral als het zich voordoet in de vorm van 

sekss en lustgevoel dient de 'oorlog' aan het vlees te worden verklaard" {NRC 

Handelsblad,Handelsblad, 6 maart 1996). 

Hett zijn interessante ingrediënten voor de media, evenals de afpersing door een 169 

oud-leeriingg waardoor de zaak bij de politie terecht is gekomen. 

Rijssenn wordt beschouwd als een schokkende "ontuchtzaak van ongekende om-

vang,""  zoals Het Parool (6 maart 1996) schrijft, maar bij het langdurig seksueel 

misbruikk van leerlingen blijkt het uiteindelijk te gaan: 

"omm tastende en aaiende vingers óp de gulp, en in een enkel geval in de 

gulp.. In één geval zou er sprake zijn geweest van 'wederzijdse bevrediging.' 

Vann verkrachtingen of anaal verkeer door beide leraren is volgens de open-

baree aanklager nooit sprake geweest" {NRCHandelsblad, 6 maart 1996). 

Uiteindelijkk veroordeelt het gerechtshof de godsdienstleraar in januari 1997 we-

genss ontucht tot 240 uur onbetaalde werkstraf en een proeftijd van twee jaar waar-

inn hij zich moet laten behandelen. 

Alss eenmaal een of twee opvallende affaires het nieuws hebben gehaald, gaan de 

mediaa hun schijnwerpers gezamenlijk richten op vergelijkbare zaken en zelfonder-

zoekk doen. Dit leidt tot de onthulling van een ontuchtzaak die Rijssen qua media-

aandachtt nog zal overtreffen: ook in Amersfoort blijkt zich in het verleden op een 

christelijkee (gereformeerd vrijgemaakte) middelbare school een grote ontuchtzaak 

tee hebben afgepeeld. Welke rol de journalistiek heeft gespeeld bij die ontdekking, 

valtt te lezen in een interview met Cees van der Laan, de verslaggever die het schan-

daall  rond de Guido de Brès-school aan het rollen bracht: 

"Dee aanleiding was natuurlijk de affaire in Rijssen. We zaten in overleg bij 

dee GPD en wij wilden iets doen met het onderwerp seksueel misbruik op 

scholen.. Ik riep toen, ik weet nog wel wat, dat kan ik wel eens gaan uitzoe-

ken.""  Als oud-leerling van de school had hij al heel snel beet: "de eerste 

oud-leerlingg die ik belde bevestigde het meteen. Ik herinnerde me dat die 

eenn nogal close relatie met de dader had. Toen kwamen de feiten van eind-

jarenn zeventig boven water" {De Journalist, 22 maart 1996). 

Dee invalshoek van zijn onthulling op zes maart 1996 is niet het misbruik op zich, 

maarr het leit dat de schoolleiding de zaak heeft verzwegen en de leraar pas in 1993 

heeftt ontslagen. Volgens de rector is in overleg met ouders, betrokken leerlingen 
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enn andere leden van de schooldirectie besloten geen aangifte te doen. Dat gebeur-

dee omdat "polit ie-onderzoek en de hele juridische rompslomp, voor leerlingen en 

ouderss verschrikkelijk zou zijn", aldus rector Van Middelkoop in NRC Handels-

bladblad'van'van 7 maart 1996. Vanaf dat moment zal de Guido de Brés dagenlang voor-

paginanieuwss zijn en komen er telkens weer nieuwe feiten aan het licht. Zo wordt 

ookk een andere leraar ook beschuldigd van ongewenste seksuele handelingen, die 

zichh ergens in de jaren tachtig, moeten hebben voorgedaan. Het sti lhouden voeg; 

eenn extra dimensie toe aan de zaak die voor journalisten nu extra interessant wordt: 

dee schoolleiding heeft niet naar behoren gehandeld, gaan er nu koppen rollen? Het 

schoolbestuurr heeft er meer dan een week voor nodig om de knoop door te hak-

kenn en de rector tijdelij k op non-actief te stellen. Her gevolg is dat de media een 

weekk lang vrijwel iedere dag een update zullen brengen over de positie van de rec-

1700 tor. De intensieve media-aandacht voor Rijssen en Amersfoort heeft verschillende 

gevolgen:: niet alleen krijgen journalisten meer belangstelling voor andere ontucht-

zaken,, er blijken ook meer gevallen aan het licht te komen. Soms besluiten slacht-

offerss alsnog aangifte te doen, ook al heeft het misbruik lang geleden 

plaatsgevonden,, zoals in het geval van de Zwijndrechtse scholengemeenschap 

Walburgg (jaren zeventig), het Kalsbeek College in Woerden (eind jaren zeventig), 

hett Bornego College in Heerenveen (midden jaren tachtig) of de Apeldoomse 

jacobuss Fruytier Scholengemeenschap (eind jaren tachtig). Ook op een andere 

schooll  in Apeldoorn, het Veluws College, wordt aangifte gedaan: 

"D ee zegsman van de politie acht het mogelijk dat de leerlinge nu pas met 

haarr beschuldigingen naar buiten is gekomen, omdat er laatste weken meer 

ontuchtaffairess op middelbare scholen aan het licht zijn gekomen" ( Trouw, 

199 maart 1996). 

Datt kan ook een rol spelen bij die zaken die in het nieuws komen omdat de school-

leidingg meer openheid betracht en de ouders per brief op de hoogte stelt, zoals in 

hett geval van Zandevek College in 's Gravenzande (ZH), waarbij de leraar het jaar 

ervoorr al is ontslagen na rwee aangiftes. Soms gaan schooldirecties onmiddelli jk tot 

ontslagg op staande voet, zoals in Heerenveen, ook al zijn er op dat moment nog 

geenn aangiftes gedaan. In andere gevallen speelt een ontucht/zaak al langer, maar 

komtt deze nu pas, bij de veroordeling, in het nieuws, zoals bij de zaak in Ermelo 

opp de Prins Willem-Alexander-basisschool. 

Inn het kielzog van al die ontuchtzaken kunnen soms relatie! kleine, weinig op-

zienbarendee incidenten toch voorpaginanieuws worden: 

"Zij nn schorsing als leraar van het Johannes Fontanus College in Barneveld 

voorr het geven van een zoen (op de wang) aan een leerlinge is voor E. de 

Graaff  geen aanleiding het l idmaatschap van de gemeenteraad voor de RPF 

inn zijn woonplaats Putten op te geven" (Utrechts Nieuwsblad, 2} maart 

1996). . 

Eenn dag later komt dit geval ook voor in een artikel in dezellde krant over de reeks 

vann ontuchtzaken die dan in de afgelopen rwee maanden dagelijks voorpagina-
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nieuwss zijn geweest. Daarnaast ontstaat er ecu stroom van achtergrondverhalen, re-

portagess en talkshows waarin voornamelijk deskundigen, hulpverleners en betrok-

kenenn hun licht laten schijnen op het verschijnsel in het algemeen. Daarbij worden 

all  die ontuchtzaken regelmatig beschouwd als 'slechts het topje van de ijsberg.' 

Inn die berichtgeving overheersen termen als slachtoffers, ontucht, seksueel mis-

bruikk en seksueel geweld, waardoor er weinig ruimte is voor nuancering en relati-

vering.. Slechts in een enkel artikel of interview (bijvoorbeeld in Nova met de 

advocaatt van een leraar) wordt erop gewezen dat het niet terecht is om elke seksu-

elee handel ing tussen een jongere en een oudere per definitie seksueel misbruik te 

noemen.. Dat er sprake is van verschuivende maatschappelijke opvattingen over 

seksualiteitt blijk t ook uit de reactie {de Volkskrant, 7 maart 1996) van de rector van 

dee Amersroortse Guido de Brès-school op de vraag of: 

"ouderss er niet op moeten kunnen vertrouwen dat zij worden ingelicht als 171 

hunn kinderen op school worden misbruikt?" "Dat hangt ervan af hoe je de 

termm misbruik opvat." Aldus de rector: "I n 1990 was er geen sprake van 

misbruik.. De kinderen hadden samen met de docent naar pornofilms ge-

keken,, en af en toe was er sprake van masturbatie. Dat hoort niet, dat geef 

ikk toe, maar van misbruik was geen sprake." 

Inn het voorjaar van 1996 vormen dit soort handelingen, in ieder geval in de me-

diaberichtgeving,, een ernstige vorm van seksueel misbruik. 

Eenn jaar later is de ontuchtgolf terug te vinden in het gestegen aantal klachten over 

seksuelee int imidatie bij de onderwijsinspectie van 106 in 1995 naar 178 in 1996. 

Somss wordt deze stijging van het aantal meldingen verward met een feitelijke toe-

namee van het verschijnsel zoals in deze kop op de voorpagina van Utrechts 

NieiuvsbladNieiuvsblad(5(5 maart 1997): "Misbruik op scholen neemt toe." Volgens het artikel 

varieerdenn "de grieven van te seksueel getint gedrag (opmerkingen, blikken) van 

docentenn tot daadwerkelijk seksueel misbruik." De onderwijsinspectie draagt bij 

aann de verbreding rond misbruik door allerlei klachten onder de noemer te bren-

genn van seksuele intimidatie, die in 80 procent van de gevallen geen aanleiding is 

voorr een aangifte. In de helft van de gevallen waarin dat wel gebeurde (in totaal 38 

inn 1996)<: leidde dat tot een veroordeling. In de jaren daarna neemt het aantal 

klachtenn bij de onderwijsinspectie verder telkens toe tot uiteindelijk 210 in 2001 

(ziee grafiek 4-1).. In de berichtgeving neemt het aantal ontuchtzaken op scholen 

well  weer af, maar her gaat nog steeds om meer zaken dan in de jaren voor 1 996. 

Dee massale media-aandacht voor ontuchtzaken op scholen heeft een bijdrage gele-

verdd aan een maatschappelijk bewustwordingproces rond misbruik: de grenzen van 

(on-)) toelaatbaar gedrag zijn verder aangescherpt, scholen hebben gedragscodes en 

vertrouwenspersonenn (sinds 1994 verplicht) ingevoerd, en schooldirecties zullen 

snellerr openheid van zaken geven en eerder maatregelen treffen. Leraren daarente-

genn klagen over paranoïde toestanden: "Leraren hebben last van aanrakingsangst" 

{de{de Volkskrant, 16 oktober 1998). In 1999 besluit de staatssecretaris dat alle scho-

len,, ook de bijzondere scholen de plicht hebben om bij een redelijk vermoeden van 
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Grafiekk 4-1 Klachten seksuele intimidatie onderwijs 
Aantallenn door de inspectie ontvangen klachten inzake seksuele intimidatie en misbruik in de jaren 1994 tot 

enn met 2001. Bron: Onderwijsinspectie 2002. In 67 van de 210 gevallen in 2001 was sprake van vermoedens 

vann zedenmisdrijven als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, waarbij het voornamelijk ging om ontucht met 

misbruikk van gezag (art. 249 Sr) en aanranding (art. 246 Sr). De 143 overige meldingen betroffen in de mees-

tee gevallen ongewenste, hinderlijke aanrakingen 

misbruikk van een minderjarige leerling door een docent aan te geven bij de politie 

(de(de Volkskrant, 27 januari 1999). Het gevolg is wederom een stijging van het aan-

tall  klachten in het onderwijs. 

Dee nieuwsgolf rond ontuchtzaken op scholen heeft duidelijk kenmerken van een 

mediahypee zoals geformuleerd in hoofdstuk 1: er is een key event, een mediabrede 

nieuwsgolf,, het melden van vergelijkbare incidenten (uit heden en verleden), veel 

thematischh nieuws (opinie en achtergrond) en veel maatschappelijke reacties, waar-

onderr een toename van het aantal meldingen en klachten bij instanties als de on-

derwijsinspectie.. Di t patroon doet zich ook voot bij de andere vertakkingen in de 

jarenn negentig, zoals bijvoorbeeld bij misbruik binnen de kerk of in de sport. Daar-

naastt onrwikkelt zich midden jaren negentig een geheel nieuw brandpunt voor me-

dia-aandacht:: het pedoseksuele gevaar. In die verschuiving speelt de Belgische zaak 

Dutrouxx een buitengewoon belangrijke rol. Vanaf augustus 1996 zal de berichtge-

vingg zich in toenemende mate gaan focussen op stranger danger, de onbekende mis-

bruikdader,, die kinderen ontvoert, vetkracht en vermoord, al dan niet vanuit 

commetciëlcc bedoelingen of in pedofiele misbruiknetwetken. 

Dutrouxx zorgt er daarmee voor dat pedofilie en kinderporno centtaal komen te 
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staann in de berichtgeving tussen 1996 en 2000. En dat is een groot verschil met de 

periodee daarvoor waarin de verwante of bevriende incestpleger centraal staat die 

doorgaanss geen pedofiel is. 

Dee zaak Dutroux 
Toenn de Belgische politie op 1 5 augustus bij een inval twee ontvoerde Waalse tie-

nermeisjes,, Laetitia (14) en Sabine (13), bevrijdde uit de geheime kelder van Mare 

Dutrouxx begon daarmee een van de grootste publiciteitsgolven die België ooit heeft 

meegemaakt.. Maandenlang bestond er in België weinig ander nieuws meer dan 

Dutroux.. Als oorlogsverslaggevers volgden honderden journalisten dagenlang de 

graafwerkzaamhedenn op het erf van de hoofdverdachte. Zelfs internationaal, tot in 

Australiëë toe, was af en toe sprake van een waar mediaspektakel rond de Belgische 

kinderhorror.. Mare Dutroux werd beschuldigd van ontvoering en misbruik van zes 173 

enn van moord op tenminste vier meisjes. In zijn tuin ontdekte de politie de uitge-

hongerdee lichamen van twee achtjarige Belgische meisjes, Julie en Melissa, die 

sindss een jaar werden vermist. Na lang graven in de tuin van een ander huis van 

Dutrouxx werden op 4 september ook de stoffelijke resten gevonden van de andere 

tweee verdwenen meisjes An (17) en Eefje (19). Verbijstering maakte plaats voor 

woedee toen duidelijk werd dat Dutroux in 1992 vervroegd was vrijgelaten nadat 

hijj  in 1989 samen met zijn vrouw Michèle Martin was veroordeeld tot dertien jaar 

gevangenisstraff  wegens het ontvoeren en verkrachten van vijf jonge meisjes. Boven-

dienn bleken agenten die het huis van Dutroux een jaar daarvoor - kort na de ont-

voeringg van Julie en Mélissa- hadden doorzocht de geheime kelder over het hoofd 

tee hebben gezien. Tal van tips werden door Justitie genegeerd met fatale gevolgen. 

Dee begrafenis van de meisjes, live op televisie, groeide uit tot een massaal evene-

ment.. Het schandaal werd met de dag groter en leidde uiteindelijk tot de opzien-

barendee Witte Mars van 20 oktober 1996 in Brussel, waar meer dan 300.000 

Belgenn hun medeleven betuigden en protesteerden tegen het in hun ogen ver-

molmdee Belgische justitieapparaat dat ernstig had gefaald. Deze ongekende mobi-

lisatiee kwam in een zeer korte tijd tot stand (op 7 oktober deden de ouders van de 

vermoordee kinderen de oproep om deel te nemen aan een herdenkingsmars), ter-

wij ll  er nauwelijks sprake was van een grote organisatie. De Belgische socioloog 

Maree Hooghe (Hooghe, 1998: 293) spreekt van de "witte mobilisatie" die aan-

vankelijkk puur emotioneel was, maar die al snel een politieke dimensie kreeg. 

"Dee zaak kon zo'n emotionele weerklank krijgen omwille van drie rede-

nen.. "[...] "Ten eerste was er het feit dat de slachtoffers kinderen en min-

derjarigenn waren." [...] "Ten tweede was er als het ware een dramatisch 

opgevoerdee spanning." 

All  een jaar lang berichtten de media over verdwijningen en vergeefse zoekacties 

waardoorr een "collectief verwachtingsproces" ging ontstaan. Na de eerste onthul-

lingenn op 15 augustus werd de publieke opinie overstelpt met nieuwe ontdekkin-

genn en ontwikkelingen. 
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"Eenn derde verklaring voor de grore emotionele betrokkenheid was de ster-

kee mate van identificeerbaarheid." 

Dee namen An en F.efje or Julie en Melissa werden al snel een begrip in België, de 

voorheenn vaak anonieme slachtoffers hadden een naam en een gezicht. Bovendien 

groeidenn de ouders ook uit tot publieke figuren, die actiegroepen en later politie-

kee partijen oprichtten. Bijzonder was dat deze emotionele weerklank vervolgens 

eenn politieke dimensie kreeg waarbij de falende overheid medeverantwoordelijk 

werdd gesteld voor de gebeurtenissen. Het gebrek aan betrokkenheid en inzet van 

dee overheidsinstellingen werd het hoofdmotief van de mobilisatie na het zoge-

naamdee spaghetti-arrest waarbij de onderzoeksrechter werd ontheven van zijn op-

drachtt omdat hij een schijn van partijdigheid had gewekt door deel te nemen aan 

eenn spaghettidiner ter ere van twee ontvoerde, maar levend teruggevonden meisjes. 

Mediaa en collectieve mobilisatie 
Hett is duidelijk dat de Belgische media en cruciale rol hebben gespeeld in dit hele 

collectievee mobilisatieproces. "Bijna van uur tot uur werd de spanning opgebouwd 

rondd de vraag of er al 'iets' gevonden was" (Hooghe, 199: 293). Dat de media in 

augustuss cont inue en zeer uitgebreid - vaak live- de onthul l ingen en opgravingen 

volgden,, is niet zo verwonderlijk, wel dat die nieuwsgolf nog maanden zou aanhou-

den.. Walgrave en Manssens (1998) becijferden dat de Belgische kranten maanden-

langg gemiddeld ruim eenderde van hun nieuwskolommen en foto's besteedden aan 

Dutroux.. Uiteraard vaak op de voorpagina, vaak met grote koppen en grote foto's. 

Opp sommige dagen lag het aandeel van Dut roux in het totale nieuws boven de vijf -

enzeventigg procent. 

"All ee kwantitatieve parameters wijzen op een ware Dutroux-mania van 

middenn augustus tot eind oktober 1996 en dat in alle kranten, zowel kwa-

liteitskrantenn als populaire kranten'1 (Walgrave & Manssens, 1998: 348). 

HetHet Laatste Nieuws bijvoorbeeld publiceerde iedere dag, tweeéneenhalve maand 

lang,, meer dan veertien foto's over de zaak Dutroux. Sommige redacties schoven de 

normalee dagbladindeling opzij, soms werden foto's van slachtoffers afgedrukt met 

rouwbandjes,, en weer een andere krant vulde een hele voorpagina met enkel één uit-

vergrotee tekst. De televisie-journaals besteedden in de eerste weken zeventig procent 

vann hun zendtijd aan Dutroux. Een nieuwslezer bracht tijdens een uitzending de 

condoleancess van zijn hele redactie over ( Trouw, 14 september 1996). De begrafenis 

vann An en Eefje werd integraal uitgezonden in een coproductie van de publieke 

BRTNN en de commerciële VTM . Op de dag van de begrafenis van Julie en Mélissa 

iss de voorpagina van La Dernière Heure gitzwart. De berichtgeving nam eind sep-

temberr af, maar piekte weer enorm vlak voor de Wit te Mars op 20 oktober. 

Mediaa frames 
Ui tt de inhoudsanalv.se van Walgrave en Manssens blijk t dat de media behoorlijk 

eensgezindd waren in hun berichtgeving: ze interpreteerden de gebeurtenissen vrij -

http://inhoudsanalv.se
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well  allemaal vanuit herzelfde frame, het zogenaamde breukdiscours. Hierin stond-

dcc breuk centraal tussen bevolking en overheid, tussen de burger en het svsteem. 

Dee berichtgeving was bovendien sterk gekleurd, emotioneel en vooral participe-

rend.. De Vlaamse media vielen vrijwel allemaal uit hun traditionele rol van afstan-

delijkee en objectieve waarnemers en profileerden zich als actieve participanten die 

opriepenn tot verzet. Masuy (1997: 25, geciteerd door Walgrave & Manssens, 1998: 

36~')) schrijft over de Waalse media en de zaak-Dutroux min of meer hetzelfde: 

"A uu fïl des jours et des événements, les journalistes semblent sét re trans-

formess en accompagnateurs médiatiques d un mouvement social. Il ne s'a-

gissaitt plus d'informer, mais de participer, de faire participer a une emotion 

collective." " 

Walgravee en Manssens concluderen: 

"A ll  het empirische materiaal wijst in dezelfde richting: de pers heeft meer 175 

dann een klein steentje bijgedragen tot de consensusmobilisatie en de actie-

mobilisatiee voor de Wit te Mars. Zowel de massaliteit van de Dutroux-be-

richtgevingg als de polit iekstructurele interpretatie van de gruwelijke 

gebeurtenissen,, de thematisering van de Wit te Mars zelf en de activering van 

hett publiek was indrukwekkend. Daardoor werden vrijwel alle mobilisatie-

barrièress met goed gevolg genomen" (Walgrave & Manssens, 1998: 367). 

Dee arrestatie van Dutroux had in de berichtgeving voorspelbare gevolgen: niet al-

leenn was er veel aandacht voor de dagelijkse ontwikkelingen, de dalende nieuws-

drempelss zorgen ervoor dat alles wat ook maar op de een of andere manier in 

verbandd gebracht zou kunnen worden met Dutroux nieuws kan worden. Dutroux 

inspireerdee de redacties tot een ware stormloop op de archieven in een zoektocht 

naarr andere onopgehelderde verdwijningen. 

"Vrijwe ll  dagelijks kwam een krant op de proppen met een 'nieuw' verhaal 

overr een of andere onopgeloste zaak uit lang vervlogen tijden die impliciet 

maarr dikwijl s ook expliciet aan Dutroux werd gehaakt." [...] Soms leek het 

eropp dat kinderverdwijningen dagelijkse kost zijn in België: 31 procent van 

allee 329 krantenexemplaren gewaagde van andere verdwi jn ingen" 

(Walgravee & Manssens, 1998: 354). 

Daarnaastt plaatsten de media Dutroux in een reeks van schandalen en affaires in 

Belgiëë in de afgelopen decennia, variërend van de Bende van Nijvel tot de moord 

opp André Cools in 1991. Voortdurend zijn er speculaties over de betrokkenheid 

vann hooggeplaatsten, zoals dat werd aangeduid, bij de zaak Dutroux en netwerken 

vann kinderporno. Op die manier ontstaat het beeld dat Dutroux de spil was in een 

luguberr netwerk met uitgebreide vertakkingen, ook buiten België, dat bescherming 

genoott van bondgenoten bij politie. Justitie en de politiek. Hoogwaardigheidsbe-

klederss zouden betrokken zijn bij zogenaamde roze balletten, seksfeesten met kin-

deren.. Her duurde niet lang of er werden ook verbindingen gelegd tussen Dutroux 

enn satanisch ritueel misbruik: hij zou de meisjes leveren die geofferd werden tijdens 

gruwelijkee sessies {de Volkskrant, 28 december 1996). 
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Hoewell  het proces tegen Dutroux medio 2003, zeven jaar later, nog steeds niet van 

startt is gegaan, is in die periode wel duidelijk geworden dat de meerderheid van dit 

soortt verhalen volkomen uit de lucht waren gegrepen. Zo hlijk t in november 1996 

all  dat er nauwelijks k inderporno is gevonden op de duizenden bij Dutroux in be-

slagg genomen videobanden. De vermoorde meisjes, noch vooraanstaande politici 

off  magistraten zijn op de banden te zien (ANP, 1 5 november 1996). Voorjaar 1998 

rapporteertt de speciaal ingestelde parlementscommissie dat er geen bewijzen zijn 

voorr een complottheorie in de zaak Dutroux: 

"Normvervagingg en corruptie! gedrag op diverse niveaus zijn de oorzaak 

vann de ontsporing van de Belgische politie en Justitie in de affaire-Dutroux. 

Err is geen samenhangend complot geweest om Mare Dutroux en zijn kom-

paann in het kwade, Michel Nihaul, uit handen van Justitie te houden." [...] 

1766 Het rapport is één grote opsomming van amateuristische fouten, corruptie, 

vriendendienstenn en luiheid bij politie en Justitie" (de Volkskrant, 18 re-

bruarii  1998). 

"Hysteriee België rond Dutroux geluwd." Meldt de correspondent van de 

VolkskrantVolkskrant in Brussel op 10 december 1999. Enkele jaren later, het proces tegen 

Dutrouxx is nog steeds niet begonnen, meldt Algemeen Dagblad (25 februari 2003): 

"D ee jongste ontwikkelingen vormen voor veel Belgen een bevestiging dat 

naa de vondst van de stoffelijke overschotten van Julie, Melissa, An en Eefje 

verhalenn over wijdvertakte, door prominenten beschermde netwerken tot 

absurdee proporties zijn opgeblazen." 

Inn een interview in februari 2003 verklaarde een van de in 1996 na 80 dagen ge-

vangenschapp bevrijde meisjes dat zij nooit iemand anders dan Dutroux heeft gezien. 

"D ee verklaringen van deze kroongetuige in het proces ondergraven de over-

tuigingg van velen in België die menen dat Dutroux deel ui tmaakte van een 

netwerk,, waarin meisjes 'op bestelling' van de straat werden geplukt en mis-

bruikt." " 

Dutrouxx in Nederland 
Ookk in Nederland zorgt de zaak Dutroux in augustus dagenlang voor voorpagina-

nieuwss maar in vergelijking met de mediagolf in België is de Nederlandse berich-

tenstroomm een stuk beperkter, terwijl de toonzetting meestal redelijk ingetogen en 

nuchterr is. Natuurli jk zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld De Telegraaf ("An en 

Eefjee ook dood") en NRC Handelsblad, hoewel ook deze krant het nieuws van de 

arrestatiee van een man in Amstelveen de opening en een foto van de tuin waard 

vindtt op de voorpagina: "Nederlander vast, tuin 'omgewoeld'; Zedenzaak vertakt 

naarr Amsterdam" (NRC. Handelsblad, 24 augustus 1996). 

Tochh is Dutroux ook in Nederland omvangrijk: in de eerste zes weken brengt het 

ANPANP 182 berichten (Bron: Lexis/Nexis). De vij f dagbladen van de VCM, beschik-

baarr in databank factlane, komen in de tweede helft van 1996 op in totaal ""50 ar-

tikelenn waarin de naam Dutroux voorkomt, gemiddeld per dagblad 1 S0. Dat is een 
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halfjaarr lang iedere dag een arcikel over Durroux. Vanaf 16 tot en met 31 augus-

tus:: 148 artikelen, iti :>eplcmbcr: 225; in oktober: 207; in november 91 en in de-

cember:: 79. En ook de Nederlandse actualiteitenrubrieken en televisiejournaals 

vullenn vele minuten - liefst live- met Dutroux. 

Inn de eerste fase staan de schijnwerpers allemaal nog op België gericht. De nieuws-

hongerr is groot, zowel bij het publiek als bij de media: elk nieuw detail is in deze 

fasee belangrijk nieuws. De druk om met nieuws te komen, verleidt menigeen ver-

leidtt tot het publiceren van speculaties en geruchten. In de fase daarna creëert de 

sleutelgebeurteniss een nieuwsthema, waaronder heel veel verwante onderwerpen 

hett nieuws zullen kunnen halen. Wekenlang wordt Nederland overspoeld met ar-

tikelenn en reportages over pedoseksuelen, kinderporno, kinderprostitutie, ontvoe-

ringen,, verdwijningen, en de gevolgen van seksueel misbruik. 

Vergelijkbaree gebeurtenissen 
Doorr het nieuwsthema krijgt ieder nieuw geval van misbruik van kinderen, al dan 

niett ten behoeve van pornoproductie, veel aandacht, maar zulke incidenten zijn 

schaarss in Nederland. De grootscheepse arrestatie van de man uit Amstelveen is na-

tuurlijkk groot nieuws, ook omdat daarmee het beeld van een internationaal net-

werkk met vertakkingen naar Nederland wordt bevestigd. Even later wordt de man 

overigenss weer vrijgelaten. Veel aandacht, vooral op tv, gaat eind augustus ook uit 

naarr de verdwijning van de Luikse tieners, die na twee dagen worden teruggevon-

den:: "Belgische meisjes na ontvoering in Keulen gevonden" {de Volkskrant, 2 sep-

temberr 1996). Een maand later blijkt dat zij hun eigen ontvoering hebben 

verzonnen,, hetgeen nauwelijks aandacht in de pers krijgt. Opzienbarend is ook de 

zaakk van het Duitse meisje dat door haar tante en haar vriend zou zijn ontvoerd naar 

eenn camping in Nederland. Later zijn er nog andere incidenten die het nieuws ha-

lenn en die lijken te bevestigen dat ook Nederland zijn Dutroux kent. Bij nader in-

zienn gaat het om losstaande incidenten van misbruik van kinderen, vaak door 

ouders,, verwanten of bekenden in plaats van door onbekende daders; de Belgische 

contextt zorgt echter voor een bevestiging van het beeld dat er overal professionele 

kidnap-- en pornonetwerken actief zijn, óók in Nederland. 

Alss er zich geen nieuwe, met België vergelijkbare incidenten voordoen, verplaatst 

dee aandacht zich naar het reconstrueren van oude zaken en het koppelen aan bre-

deree issues als kinderprostitutie in de wereld. In Stockholm vindt eind augustus het 

eerstee Wereldcongres plaats 'Legen Seksuele Commerciële Uitbuiting van Kind-

eren.. In de berichtgeving zorgt Dutroux voor de verbinding tussen misbruikte kin-

derenn in het westen en de kinderprostitutie in de Derde Wereld. Ter illustratie laat 

hett NOS Journaal een interview zien met een onherkenbaar gemaakt slachtoffer 

vann kinderporno ("Het gebeurt hier even hard als in België"), al is niet duidelijk 

vann welk netwerk zij slachtoffer was en of het tot een veroordeling is gekomen. Een 

anderee zaak uit het verleden is die van een Vlaams-Nederlands kinderpornocircuit 

datt tussen 1990 en 1992 minderjarige jongens en meisjes uit België naar Utrecht 
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smokkeldee om voor porno-opnames. Sommige Nederlandse kranten nemen ook 

hett nieuws over van de Belgische krant De Morgen die onthult dat in de jaren ze-

stigg herhaaldelijk jonge meisjes werden misbruikt op een luchtmachtbasis in 

Belgisch-I.imburg.. "De krant baseert zich op getuigenissen van twee slachtoffers. 

Dee vrouwen - meisjes toen - moesten volgens de krant ook deelnemen aan bizar-

ree rituelen, zoals zwarte missen met dierenoffers, verkrachtingen en folteringen." 

Alduss het Brabants Dagblad. Zo komt via Dutroux satanisch ritueel misbruik weer 

inn beeld. 

Inn een verhaal met als titel "Het is nog veel erger dan iedereen denkt...." brengt 

PanoramaPanorama (19 september 1996) een overzicht van alle kinderporno en misbruikza-

kenn uit de afgelopen jaren. 

"Hett lijk t onvoorstelbaar, maar de 'sexhorror rond de ontvoerde en gru-

welijkk misbruikte jonge meisjes in België is absoluut geen lokaal incident. 

Ookk in Nederland zijn de afgelopen jaren niet te vatten gruwelijkheden aan 

hett licht gekomen waarbij jonge kinderen beestachtig werden misbruikt." 

Opvallendee is ook de reportage van 'Twee Vandaag{l~ augustus 1996) die een brug 

probeertt te slaan tussen Dutroux en wereldwijde kinderpornonetwerken waarin in-

vloedrijkee Nederlanders actief zouden zijn: 

"Ookk mensen in Nederland zijn betrokken bij een wereldwijd netwerk van 

dee commerciële seksuele exploitatie van kindeten." [...] Ook in Nederland 

verdwijnenn kinderen, worden kinderen gedood en mishandeld." 

Dee reportage wekt de indruk dat achter de Spartaan Guide, een bekende reisgids 

voorr homo's, in werkelijkheid een kinderprostitut ie- en kinderpornonetwerk 

schuilgaat.. 1 heo Sandfort van de Utrechtse Universiteit - "een invloedrijke 

Nederlander""  - zou deel uitmaken van dat wereldwijde kinderpornonetwerk; de 

hngelsee versie van zijn proefschrift (over seksuele contacten in de vroege jeugdja-

renn met leeftijdsgenoten en volwassenen) is immers in 1988 verschenen bij uitge-

verijj  Spartaeus. Sandfort eist vervolgens een rectificatie van Twee Vandaag. 

Opp zaterdag 28 september 1996 publiceert de X'olkskrant een schokkende artikel 

("Kleinee meisjes moeten zwijgen") van een Belgische freelancer over een tienjarig 

meisjee dat tijdens een bezoek aan Disneyland Parijs enige tijd gekidnapt en mis-

bruiktt zou zijn. Na klachten besloot de krant tot een intern onderzoek, waaruit 

bleekk dat ernstig getwijfeld moest worden aan het waarheidsgehalte van het artikel. 

Opp 23 november 1996 publiceerde de hoofdredactie een verontschuldiging aan de 

lezers:: "de Volkskrant acht zich misleid," maar het is duidelijk dat de opwinding 

vann het moment heeft geleid tot het accepteren van een behoorlijk ongeloofwaar-

digg verhaal. 

Thematischh gerelateerde onderwerpen 

Naa de vergelijkbare incidenten krijgen thematisch gerelateerde onderwerpen steeds 

meerr aandacht, waardoor er een verbreding van het oorspronkelijke thema kan 

plaatsvinden.. Kindermoord en kinderporno worden gekoppeld aan kinderprosti-
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rurie,, sekstoerisme, kindermishandeling, en meer algemeen de uitbuiting van kin-

deren.. Het congres is Stockholm over kinderprostitutie en misbruik krijgt daar-

doorr nog veel meer aandacht dan van tevoren al verwacht mocht worden. In de 

dagbladenn van de PCM {de Volkskrant, Trouw, Het Parool, Algemeen Dagblad en 

NRCNRC Handelsblad) is die toename duidelijk terug te vinden: in de periode 1992-

19966 (tot de zaak Dutroux in augustus) werden 123 artikelen gepubliceerd over dit 

onderwerp,, per maand gemiddeld twee artikelen. Van augustus tot en met decem-

berr 1996: verschijnen er 87 artikelen, ruim 17 gemiddeld per maand; in 1997: 86 

(gemiddeldd zeven) en in de periode 1998 tot 2002: 156 artikelen, gemiddeld vier 

stukkenn per maand. Bij veel artikelen over deze thematisch gerelateerde onderwer-

penn staan foto's die te maken hebben met de zaak Dutroux. 

Doorr die verbreding groeit de nieuwsstroom, want steeds meer zaken en onder-

werpenn worden onder dezelfde actuele noemer gebracht. Bovendien vindt er ver- 179 

bredingg en verschuiving van kernbegrippen plaats. Zo wordr minderjarig in de 

berichtgevingg steeds vaker synoniem voor kind. Alle vormen van prostitutie waar-

bijj  minderjarige jongens en meisjes betrokken zijn, gaan na Dutroux kinderprosti-

tutiee heten. Er zijn in het verleden tal van reportages verschenen over bijvoorbeeld 

allochtonee jongens die zich prostitueren, maar zelden of nooit werd daarvoor de 

termm kinderprostitutie gehanteerd. Ook in de berichtgeving dit voorjaar over de 

veertienn jonge Utrechtse meisjes, die door hun Marokkaanse vrienden werden ge-

dwongenn zich te prostitueren werd deze term niet gebruikt. 

Eenzelfdee verbreding treedt op rond de term kinderporno: op grond van de Belgi-

schee zaak denkt het publiek aan gruwelijke zaken, maar in de publiciteitsgolf word-

enn al snel ook afbeeldingen van blote kinderen/jongeren onder de noemer van 

kinderpornoo gebrachr. In Twee Vandaagbhden een deskundige door het fotoboek 

vann Sally Mann om vervolgens te concluderen dat een foto van een kind met kle-

dingg aan, slapend naast een paar balen hooi een stuitende vorm van kinderporno 

is.. Dezelfde foto's stonden overigens een paar jaar daarvoor nog prominent in de 

NewNew York Times zonder aanstoot te geven. 

Onderr thematisch gerelateerd nieuws vallen ook onderwerpen als seks en geweld in 

dee reclame (waarbij vooral campagnes van Mexx en HIJ het moeten ontgelden); 

vermissingenn (er kan immers een verband zijn met de Belgische zaak); de zin van 

langee gevangenisstraffen en tbs-behandeling en de gevolgen van het verdwijnen van 

apartee afdelingen zedenzaken bij veel korpsen. Veel schaarser zijn de artikelen of 

reportagess waarin pedofielen zelf aan het wootd komen, zoals in HP/De Tijden de 

Volkskrant.Volkskrant. "Pedofiel heeft gevoel terug bij af te zijn. Slinger van de tijd slaat door 

naarr repressie" (de Volkskrant, 20 september 1996). Dat zijn dissidente geluiden in 

eenn brede stroom aan berichten die allemaal bevestigen dat de kinderpornonet-

werkenn een omvangrijk probleem vormen en dat pedofielen daarin een hoofdrol 

spelen.. Veel thematisch nieuws wordt gecreëerd door politici en woordvoerder van 

belangengroepenn die bij de media een gewillig oor vinden voor hun standpunten. 

Eenn goed voorbeeld is de uitspraak van her CDA-kamerlid H. Hillen over de 
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wenselijkheidd van chemische castratie, een term die publiciteitsgolfje oplevert (de 

Volkskrant,Volkskrant, 2 september 1996). Daarnaast nemen christelijke partijen en de EO de 

gelegenheidd te baat om de discussie over de leeftijdsgrens van twaalf jaar en het zo-

genaamdee klachrvereiste nieuw leven in te blazen, met als argument dat de huidige 

wetgevingg kinderen onvoldoende bescherming biedt tegen pedofielen. Vergelijk-

baarr is de actie van de PvdA naar aanleiding van een Netwer£-reportage tegen de 

verkoopp van heimelijk opgenomen video's en foto's van naakte spelende kinderen. 

Omdatt geen sprake is van seksuele gedragingen, vallen de beelden niet onder kin-

derpornoo en is verkoop dus geen strafbaar feit. De actiegroepen op het terrein van 

herr kindersekstoerisme kunnen ook rekenen op veel belangstelling van de media. 

Woordvoerderss van de Stichting Retour en Childright Worldwide gebruiken de 

Belgischee zaak om te bewijzen dat het niet allemaal ver van het bed plaatsvindt, 

1800 maar ook dicht bij huis. In De Telegraaf (24 augustus 1996) leidt dat tot een groot 

beschuldigendd verhaal: 

"Kinderpornoo is overal. Volgens gegevens van de Amsterdamse politie ligt 

hett aantal misbruikte kinderen rond de 10.000. Ongeveer 1.000 kinderen 

werkenn in de prostitutie." 

Off  al die 10.000 kinderen zijn misbruikt voor kinderporno blijf t onduidelijk, 

evenminn op welk tijdvak het getal betrekking heeft. Waarschijnlijk wordt hier mis-

bruikk in het algemeen bedoeld en misschien gaat het om jongeren die actief zijn in 

dee prostitutie. Op 19 oktober 1996 meldt De Telegraaf met een forse, onder-

streeptee kop: 

"Seksmoord-video'ss in Nederland." 

Nederlanderss zouden een belangrijke rol spelen in een wijd vertakte pedofielenben-

dee die betrokken is 

"bijj  de productie van zogeheten snujf movies waarop te zien is hoe jonge 

kinderen,, na te zijn verkracht worden vermoord." 

Drukk op politiek 
Opzienbarende,, verontrustende gebeurtenissen als de zaak Dutroux oefenen een 

grotee druk uit op de decision-makers in de politiek om een gebaar te maken en 

maatregelenn aan te kondigen. De pers besteedt veel aandacht aan de reacties van 

politicii  op 'Stockholm' en aan het besluit van de EU-ministers van Justitie en Bin-

nenlandsee zaken om Europol te belasten met de opsporing van kinderporno en ge-

dwongenn prostitutie. Een belangrijk gevolg van de zaak Dutroux is de overweging 

vann de regering om de leeftijdsgrens van twaalf jaar in zedelijkhcidswetgeving uit 

19911 te verhogen naar veertien jaar. Veel kranten, zoals ook Trouw, schrijven over 

hett "terecht" terugdraaien van de liberalisering van de wetgeving uit ] 991. Volgens 

TrouwTrouw zou de door Hirsch Ballin ingediende wet zou ertoe hebben geleid: 

"datt in de praktijk moeilijk kon worden opgetreden tegen kinderprostitu-

tiee en kinderporno" ( Trouw, 20 september 1996). 

Dee ex-minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, maakt in een uitgebreide inge-



MEDIAHYPESS HN DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN 

zondenn brief vervolgens duidelijk dar deze "beschuldigingen de zaken werkelijk 

volkomenn op hun kop zetten." Er is geen sprake van dat de wetgeving uit 1991 een 

versoepelingg inhield ten opzichte van de periode daarvoor. Hei klachtvereiste is 

niett in 1991 ingevoerd als liberalisering, maar bestond al vanaf 1936. In de nieu-

wee wet is deze regeling versterkt en geldt deze voor meisjes én jongens tot 16 jaar. 

TrouwTrouw slaat de plank mis vindt de verontwaardigde ex-minister omdat kinderpor-

noo en kinderprostitutie onderwerp zijn van bepalingen in het strafrecht en die zijn 

juistt aanzienlijk aangescherpt ("Wetgeving inzake kinderseks in 1991 juist aange-

scherpt""  {Trouw, 24 september 1996). 

Schokkendee gebeurtenissen werken op deze manier heel lang door in het nieuws. 

Err ontstaat een publicitair sneeuwbaleffect dat ervoor zorgt dat het thema kinder-

porno/prostitutiee zich als een olievlek in de media gaat verspreiden. Situaties die 

langee tijd werden geaccepteerd, genegeerd of zelfs doodgezwegen - zoals prostitu-

tiee door jongeren - worden nu geherinterpreteerd en als ernstige maatschappelijke 

problemenn gedefinieerd. Voor een deel is dat het werk van actiegroepen, belan-

gengroepenn en andere maatschappelijke stromingen die de sleutelgebeurtenis aan-

grijpenn om hun visies naar voren te brengen. Voor een andere deel is dat het directe 

gevolgg van de dynamiek die zich in de periode na een key event meester maakt van 

dee media. 

Dee publiciteitsgolf leidt uiteindelijk tot een verschuiving in de maatschappelijke 

consensus,, zoals treffend wordt geïllustreerd door de verwijdering van een foto bij 

eenn tentoonstelling van Robert Mapplethorpe, waarover NRC Handelsblad: (20 

septemberr 1996) schrijft: 

"Dee galeriehouders besloten een van de foto's uit de verzameling, Rosalie 

(1976),, te schrappen, omdat die foto een driejarig meisje toont dat op een 

bankk zit en onder haar jurkje geen ondergoed draagt. De beslissing volgt op 

eenn goede raad van de Britse politie, die van oordeel is dat in de huidige 

contextt van internationale pedofiliezaken de waarneming van foto's met 

(halfnaakte)) kinderen niet meer dezelfde is als in 1976." 

Dee opkomst van het pedo-frame 
Dee jacht op kinderporno raakt na Dutroux in een stroomversnelling, zeker als 

blijk tt dat daders steeds vaker gebruik maken van het nieuwe internet om materiaal 

wereldwijdd te verspreiden. Al eind jaren tachtig staat Nederland volgens 

Amerikaansee bronnen te boek als het middelpunt van de internationale handel in 

kinderporno.. Aanvankelijk wordt daar in Nederland laconiek op gereageerd, maar 

beginn jaren negentig maakt Justitie steeds meer werk van de opsporing van kin-

derporno.. In Amsterdam wordt zelfs een speciaal kinderpornoteam opgericht on-

derr leiding van politie-inspecteur jaap Hoek. 

Iederr jaar duikt er vervolgens wel een grote kinderpornozaak op in de berichtge-

ving.. In januari 1992 worden vijf mannen gearresteerd op verdenking van ontucht 

mett minderjarigen ten behoeve van kinderporno. 
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19933 staar in het teken van de arrestatie van een Zwitsers echtpaar dat gezocht 

wordtt in verband met kinderporno, ontvoering en verkrachting. Politie vindt kin-

derpornoo bij de Zwitsers (NRC Handelsblad, 4 februari 1993). De gruwelijke de-

tailss op de videobanden worden in de kranten breed uitgemeten. Weer een jaar 

laterr worden in Drachten, Alphen aan den Rijn en Amsterdam acht mannen en 

tweee vrouwen aangehouden op verdenking van ontucht met twaalf minderjarige 

jongens. . 

Inn de zomer van 1998 komt Nova met de onthul l ing dat Zandvoort het middel-

puntt vormt in een internationaal k inderpornonetwerk dat gebruik maakt van 

Internet.. Kr zouden duizenden afbeeldingen zijn gevonden van seks met kinderen, 

vann wie sommigen nog geen twee jaar oud zijn. De redactie beschikt over beelden 

maarr vindt deze zo schokkend dat ze niet worden uitgezonden. In de meeste kran-

tenn is de Zandvoortse zaak voorpaginanieuws en ook de Journaals openen er da-

genlangg mee. Vrijwel onmiddelli jk krijgen politie en Justitie de wind van voren, ze 

zoudenn niet tijdi g hebben gereageerd op tips over het netwerk afkomstig van een 

Belgischee actiegroep. Bovendien focust de discussie zich sterk op bestrijding van 

kinderpornoo op het steeds populairder wordende internet. De zaak leidt tot veel 

verontrustingg en verontwaardiging, maar uiteindelijk blijf t er tijdens het polit ieon-

derzoekk van het grote internationale kinderpornonetwerk niet veel meer over. 

AlgemeenAlgemeen Dagblad{27 april 1999): 

"Netwerkk kinderporno: één man." 

"D ee kinderporno die vorige zomer in Zandvoort werd gevonden, blijk t niet 

hett werk te zijn van een internationaal opererende bende. Ook heeft er 

nooitt een pedofiel netwerk bestaan dat op grote schaal in kinderporno han-

delde." " 

Hoofdofficierr van Justitie H. van Brummen meldt dat het ongeveer een miljoen 

guldenn kostende onderzoek is geslaagd. 

"W ee hebben de feiten van de Zandvoortse pornozaak tot werkelijke pro-

portiess teruggebracht." 

Berichtgevingg en actie's tegen pedo's 

Dutrouxx heeft de media op het spoor gezet van alles wat met pedofilie en kinder-

misbruikk door onbekende daders te maken heeft. Mede onder invloed van ont-

wikkelingenn in de VS en ( i root-Br i t tannië komt een stroming opgang die sterk 

voorstanderr is van naming and shaming. De namen en adressen van misbruikple-

gerss moeten bekend worden gemaakt, zodat de buurtbewoners beter kunnen wa-

kenn over de veiligheid van hun kinderen. In F.ngeland beginnen verschillende 

tabloidstabloids met het publiceren van foto's, naam en toenaam van al dan niet vermeen-

dee seksdelinquenten. In cle VS is in 1996 Megan's Law van kracht geworden ge-

noemdd naar de zevenjarige door een seksrecidivist verkrachte en vermoorde Me^an 

Kankaa die voorschrijft dat buurtbewoners op de hoogte worden gesteld van de (te-

rug-)komstt van een dader in hun omgeving. Deze aanpak zorgt voor grote contro-
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versess in de media, maar vooral voor veel verontrusting in allerlei buurten. Volgens 

Kitzingcrr in 1 he ultimate miglwum j>om hell. Stranger danger ana' the media 

FramingFraming of paedophiles (In: franklin, 1999) zorgden wetsvoorstellen voor het mo-

nitorenn van zedendelinquenten ervoor dat het onderwerp op de agenda kwam. 

"Butt media coverage and public debate shihed rapidly as particular com-

munit iess and sections of the media began to agitate for public access to the 

registerr and demand that communit ies be notified when dangerous indivi-

dualss moved up into their neighborhood" (Kitzinger, 1999: 209). 

Voorall  de regionale pers speelt een zeer belangrijke, vaak pro-aciieve rol bij de ont-

wikkelingg van het protest tegen het pedofiele gevaar in de buurt. 

Ookk in Nederland is sprake van een toenemende pedofobie, er doen zich steeds 

meerr gevallen voor van dreigementen en eigenrichting tegen pedoseksuelen. In 

19955 is er nog maar een geval (Stevensweert); in 1996 twee (Maastricht, Herveld); 183 

inn 1997 zes (Velp, Culemborg, Silvolde, Heerlen, Roosendaal, Reusichem); in 

19988 drie (Nieuwe Niedorp, Ochten, Amsterdam); in 1999 veertien (Urk, Deven-

ter,, Ypenburg, Delfshaven, ( ioor, Enschede, Henegelo, Haaksbergen, Bolsward, 

Roelofarendsveen,, Schecmda, Rijsbergen, Stadskanaal, Den Bosch) en in 2000 een 

gevall  (Heibloern). 

Inn vier gemeenten (Best, Blerick, Varsseveld, Oosterhout) vinden individuele 

wraakactiess plaats waarbij drie pedo's door geweld om het leven komen. Deze inci-

dentenn worden in de pers "aangemerkt als 'eigenrichting', 'volksgericht', 'volksop-

stand'' of ' lynchpart i j1" (Van der Poel, 2001: 948). In dertien gemeenten hebben 

zichh gevallen voorgedaan van naming and shaming (affiches met foto, naam en 

adres,, en handtekeningenacties); in acht gemeenten moeten het huis of de bezit-

tingenn van de verdachte het ontgelden; in vijf gemeenten worden pedoseksuelen 

aangevallenn en mishandeld. Daders die voor moord of doodslag op pedoseksuelen 

voorr de rechter komen kunnen rekenen op allerlei steungroepen uit de buurt. 

"Bestuurlijkk Nederland lijk t te worden overvallen door de oplaaiende maat-

schappeli jkee onrust over terugkerende 'pedoseksuele de l inquenten. 

Burgemeesterss hebben in 1999 hun handen vol aan het handhaven van de 

openbaree orde in buurten waar de bewoners dreigen op eigen houtje actie 

tee ondernemen als het gemeentebestuur hen niet onverwijld verlost van een 

'pedoseksuele'' buurtbewoner" (Van der Poel, 2001: 957). 

Krr komen allerlei werkgroepen, plannen en beleidsmaatregelen om de onrust in 

uoedee banen te leiden. Soms hebben goedbedoelde informatieavonden voor buurt-tee o 

bewonerss averechtse effecten en wordt de onrust nog verder opgezweept. Het eind-

resultaatt is dat tegenwoordig het Scenario zedenzaken en maatschappelijke onrust in 

iederee gemeente klaar ligt om dit soort zaken aan te pakken. Daarin zijn ook richt-

lijnenn opgenomen voor omgang met de media. Veel discussies zijn er over data-

banken,, zwarte lijsten, levenslange gevangenisstraffen, enzovoort. De berichtgeving 

overr de anti-pedo-acties laten een dubbel gezicht zien: aan de ene kant is er de uit-

voerigee en soms ook wel aanjagende berichtgeving tijdens de spiraal van onrust en 
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verontwaardiging,, aan de andere kant is er distantie en kritiek op dit soort lynch-

partijen: : 

"Cestrafree pedofiel wacht volksgencht" [Algemeen Dagblad 2 oktober 2000). 

Golff  van lustmoorden? 
henn belangrijke gebeurtenis bij het aanjagen van deze pedofobie is de moord op de 

zevenjarigee Chanel Naomi Eleveld uit Assen, gepleegd door een buurtbewoner, een 

zedendelinquentt die kort daarvoor in vrijheid was gesteld. "Di t is het monster van 

Assen,""  kopt De Telegraaf (23 augustus 1999) bij een foto van dader fan S. op de 

voorpagina.. De uitgebreide berichtgeving gaat hand in hand met de groeiende 

maatschappelijkee verontwaardiging over de gang van zaken waarbij Justitie en re-

classeringg ernstig lijken te hebben gefaald. 

Alss in de zomer van 2000 de vijftienjarige Maartje Pieck vermoord wordt terugge-

vondenn in de bossen bij Kampen, leggen verschillende media, ook het NOS Jour-

naalnaal een verband met andere gevallen in de afgelopen jaren, waardoor al snel de 

suggestiee wordt gewekt dat Nederland te maken heeft met een golf'van pedosek-

suelee lustmoorden. Persbureau ANP publiceert een lijst van eerdere drama's onder 

dee kop "Nederland regelmatig opgeschrikt door k indermoord." In 1999 worden 

dee dertienjarige Sybine Jansons uit Maarn, de zevenjarige Chanel Naomi Eleveld 

uitt Assen en de zestienjarige Marianne Vaatstra verkracht en vermoord; in 2000 de 

zestienjarigee Ankie Blommaert uit Lelystad, de tienjarige Nienke Kleiss uit 

Schiedamm en de vijftienjarige Maartje Pieck. In de jaren daarvoor, van 1992 tot 

1998,, zijn er gemiddeld twee gevallen per jaar. In de zomer van 2000 verdwijnen 

naa Maartje Pieck kort na elkaar nog twee kinderen, een tweejarige peuter die met 

zijnn ouders op een camping in Ermelo verblijft en een elfjarige meisje in Utrecht. 

Hoewell  de toedracht nog onbekend is, gaan zowel de media als de politie er van-

uitt dat er sprake zal zijn van het zoveelste zedendelict. Elke zoektocht wordt uitge-

breidd in de media belicht, iedere dag zijn er nieuwe updates te melden over de 

verdwijningen.. I wee weken later blijk t de peuter te zijn verdronken in een vijver 

enn blijk t het meisje vrijwilli g bij familie te verblijven in Nieuwegein. Ruim een 

maandd later, eind september verdwijnt de vijfjarige Yasmina Habchi in Utrecht. 

Zi jj  wordt na een week teruggevonden op een vuilstortplaats en is naar later blijk t 

vermoordd door haar in paniek geraakte buurjongen, die haar probeerde aan te ran-

den.. Op 17 oktober houdt de buurt een stille tocht zoals dat ook is gebeurd bij 

Chanell  Naomi Eleveld in Assen. De veroordeling in hoger beroep tot een levens-

langee gevangenisstraf voor de moordenaar van Chanel vindt plaats enkele dagen 

voorr de verdwijning van Maartje Pieck. 

Dee maatschappelijke perceptie van dit soort moorzaken is sinds Dutroux aanzien-

lij kk veranderd, vergelijkbare moordzaken̂ kwamen in het verleden ook in het 

nieuws,, maar na 1996 leiden ze tot veel publiciteit, brede maatschappelijke ver-

ontwaardiging,, stille tochten en de roep om harde maatregelen vooral ten aanzien 

vann recidivisten. In 1999 eist de Tweede Kamer strenge maatregelen van de mi-
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nisterr van Justitie om "de maatschappij te beschermen tegen zedendelinquenten 

(NR(.'(NR(.' Handelsblad, 2 november 1999). Sommige media zeilen kritische kantteke-

ningenn bij de opwinding op dat moment door het gevaar van recidiverende zeden-

delinquentenn in perspectief te plaatsen. In NRC Handelsblad {A november 1999) 

zegtt een woordvoerder van de recherchedienst CRI: 

"Onzee ervaring is dat het aantal zedenmisdrijven regen kinderen de afgelo-

penn jaren niet is toegenomen. Wi j zien in de praktijk geen stijging van de 

omvangg van het probleem. Wel zien we een enorme stijging van de aan-

dachtt in de media. Er zijn de afgelopen jaren veel televisiezenders bijgeko-

menn die elkaar beconcurreren met emotionele onderwerpen. Kennelijk zit 

dee samenleving daarop te wachten. We zien dat de subjectieve beleving van 

ditt probleem geweldig toeneemt, maar dat is iets heel anders dan de ware 

omvangg van het probleem.' 185 

Dee krant prijst in een commentaar de minister van Justitie die niets voelt voor 

overhaastee wetswijzigingen om pedoseksuelen harder aan te pakken. 

Hett pedo-gevaar 
Dee zaak Dutroux heeft een grote invloed gehad op de concentratie van de media 

opp lustmoorden en pedofilie. Misbruik binnen het gezin verdwijnt naar de achter-

grond,, terwijl het pedogevaar centraal komt te staan. Misbruik en verkrachting ko-

menn voornamelijk voor rekening van onverbeterlijke, gestoorde kinderlokkers, die-

stratenn en parken onveilig maken voor kinderen. Het zijn geen gewone vaders uit 

gezinnenn in de buurt, maar gevaarlijke rondzwervende roofdieren op zoek naar hun 

prooi.. Pedofilie staat gelijk aan moord en verkrachting. In dit Stranger Danger-fra-

meme wordt sterk benadrukt dat de buurt beschermd moet worden tegen deze delin-

quentenn die eigenlijk nooit meer op vrije voeten zouden mogen komen, omdat 

recidivee onvermijdelijk is. De overheid en de hulpverlening falen, omdat buurten 

niett worden geïnformeerd en omdat del inquenten vervroegd vrijkomen op basis 

vann wazige psychiatrische rapporten. Deze focus op het gevaar van buitenaf heeft 

tott gevolg dat misbruik door verwanten en bekenden langzaam uit beeld verdwijnt. 

Inn feite vormt het Pedo-frame een constructie die door de beweging tegen seksuele 

kindermishandelingg indertijd werd bekritiseerd: men zette zich juist af tegen het 

beeldd 'van de enge mannen in regenjassen die uit donkere bosjes te voorschijn 

spr ingen// Het meeste misbruik gebeurt gewoon thuis, maar in de maatschappeli j-

kee beeldvorming is de dader nu een zieke psychopaat. In dat nieuwe beeld komen 

nauwelijkss meer verwijzingen voor naar de structurele maatschappelijke achter-

grondenn van geweld tegen kinderen en vrouwen. 

Kitzingerr benadrukt dat deze concentratie op de pedofiel: 

"restrictss definitions of ' the problem' and thus limit s how we can envisage 

solutions.. If we adopt the word 'paedophile and see it as synonymous with 

'childd sexual abuse' then we narrow the policy agenda. I he fact that most 

childrenn are assaulted by someone that they know virtually disappears from 
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thee debate and policies which would be deemed unacceptable if applied to 

'ord inan'' men' become allowable" (Kitzinger, 1999: 219). 

Omvangg en inhoud van de berichtgeving over bet pedogevaar leiden zeer waar-

schijnlijkk tot een sterke overschatting van het probleem en cle risico's die kinderen 

opp straat lopen. 

"Whil ee it is well documented that sexual risk to children is most likelv to 

bee posed by intimates, it is stranger danger' that hits the headlines, captu-

ress the popular imagination and informs education campaigns." [...] It is 

perhapss therefore hardly surprising that a recent stuck' found that fear of at-

tackk by strangers was seen as the single most significant risk to children 

whenn they ventured outside of the home" (Scott & Backett-Milburn, 

1998). . 

11 erugkijkend op de LxpansieKi.se, de derde fase in de ontwikkeling van seksueel 

misbruikk en de berichtgeving, kunnen we vaststellen dat deze periode werd toeken-

merktt door een verschuiving richting misbruik in gezagsverhoudingen, gevolgd 

doorr een sterke concentratie op de pedokiller. Incest binnen het gezin verdwijnt 

nagenoegg uit het nieuws, dat steeds meer beheerst lijk t te worden door extreme za-

ken,, waarin kidnapping, misbruik en moorden centraal staan. 

"I nn de jaren tachtig ging de aandacht met name uit naar seksueel misbruik 

inn huiselijke kring, in de jaren negentig spitst het debat zich vooral toe op 

kinderpornoo en pedoseksueel geweld. Hoewel beide seksuele perversies vrij -

well  altijd zijn afgewezen (op een korte periode in de jaren zeventig na) is 

hett opmerkeli jk hoe zij het publieke debat zijn gaan beheersen" (Boutellier, 

2002:: 58). 

Dee vertakkingen naar misbruik in gezagsverhoudingen zijn het gevolg van topic ciif 

ferentiittionferentiittion (Nelson 1984), gestimuleerd door de drive van de media om telkens 

nieuwee problemen aan te boren. Rond de herontdekking van nieuwe vormen van 

misbruikk spelen zich telkens mediahypes af die het centrale (j)llective Deniitl-fiuwie 

versterken.. Kr vindt een verbreding van definities van seksueel misbruik plaats, 

waardoorr allerlei zaken nu als ernstige vormen van misbruik kunnen worden be-

schouwd.. De zaak Dutroux focust de media en de samenleving op het criminele 

pedoseksuelee gevaar met /vy?/<. differentiaties in de richting van kinderprostitutie en 

kinderporno.. In dat proces wordt ook de definitie van het begrip kind steeds bre-

derr en lijk t kinderprostitutie sterk toe te nemen. De Belgische berichtgeving over 

dee zaak Dutroux is mede als gevolg van de groeiende onvrede in België, extreem 

vann omvang, van intensiteit en van geïnvolveerdheid. Ook de Nederlandse media 

makenn veel werk van Dutroux met als gevolg dat de nieuwsdrempels voor al het 

gerelateerdee nieuws sterk dalen. Het eindresultaat is sociale amplificatie en een 

sterkee focus op het pedoseksuele gevaar en de mensen die in opstand komen tegen 

dee aanwezigheid van zedendelinquenten in hun buurt. Het Wèo-fr,vne overheerst 

dee berichtgeving ten koste van de aandacht voor seksueel misbruik door familiele-

den,, vrienden of bekenden. 

http://LxpansieKi.se
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4.2.44 Fase 4. Institutionalisering van het probleem en 
afnamee van de berichtgeving 

Inn de fase die aanbreekt na de grote aandacht voor het pedogevaar valt de relatieve 

stiltee in de media op rond seksueel misbruik. Kr dienen zich geen grote affaires of 

opzienbarendee zedenzaken aan, de berichtgeving beperkt zich tot feitelijke verslag-

gevingg over afzonderlijke zaken, waarbij de gebruikelijke mediahype achterwege 

blijft .. Zaken die ten tijde van de Dutroux-opwinding ror grote voorpaginastukken 

zoudenn hebben geleid, krijgen nu nog maar mondjesmaat aandacht. Voorbeelden 

daarvann zijn de arrestatie van een huisarts in Oss wegens k inderporno en ontucht 

mett patiënten ("Kinderporno gevonden bij huisarts in Oss," NR('Hatidelsblad, 24 

februarii  2001) en de zaak van de crècheleider in Groningen die ervan wordt ver-

dachtt gedurende een lange periode tot juli 2001 elf jonge meisjes te hebben mis-

bruiktt in kinderdagverblijf Deromi ("Dri e jaar geëist tegen crècheleider," de 187 

Volkskrant,Volkskrant, 8 februari 2002). Maar na 2000 lijken deze zaken snel over te waaien 

enn vormen geen aanleiding voor nieuwe mediahypes rond misbruikzaken. 

Inn 200 1 en 2002 komt er meer aandacht voor verzonnen seksueel misbruik en voor 

hett al te snel labelen van een handeling als zedendelict. Politie en Justitie kijken 

veell  kritischer na aangiftes en proberen overaangifte (Veraart 1997) tegen te gaan. 

Kinderenn die andere kinderen misbruiken is de laatste vertakking van het probleem 

vann seksueel misbruik die tussen 1999 en 2001 in de publiciteit komt. Een zaak 

diee veel aandacht trekt is die van de Enschedese zusjes Deborah (13) en Melissa 

(11)) die in 1999 worden aangehouden op verdenking van misbruik van tientallen 

kinderen.. De oudste wordt veroordeeld tot jeugddetentie en jeugd-tbs, de jongste 

verblijf tt in een jeugdhuis voor bewaring omdat ze te jong is voor een rechtszaak. 

Laterr komen andere gevallen in de publiciteit: "Jongen (1 3) opgepakt vanwege ver-

krachtingg (de Volkskrant, 19 februari 2000). Kn: "Jongen (14) verdacht van aan-

randingg (de Volkskrant, 22 december 2001). I och is er nu meer relativering: 

"Sindss de affaire-Dutroux zijn mensen gealarmeerd over seksueel geweld te-

genn minderjarigen," stelt brigadier Van Hoek in de Volkskrant ("Is het af-

wijkendd seksueel gedrag of nietr' 22 december 2001), "Ook seksuele 

verkenningenn van kinderen worden zo in de sfeer van een zedendelict ge-

trokken.""  Ernstig seksueel geweld moet worden vervolgd, maar niet elk "ze-

denfeitt behoeft automatisch te leiden tot aangifte en vervolging." 

Dee geïnterviewde relativeert dan ook de cijfers van het CBS die wijzen op een ex-

plosievee groei van het aantal gehoorde minderjarige verdachten van seksuele mis-

drijven.. Wanneer zich in het najaar van 2002 kort na elkaar drie gevallen voordoen 

vann verzonnen groepsverkrachtingen in Hooge/.and, Assen en Nijmegen is dat aan-

leidingg voor de media om de/e kentering bij de politie te belichten. Het uitgangs-

puntt dat slachtoffers van misbruik met liegen, heeft plaatsgemaakt voor een grotere 

alertheidd op kenmerken van valse aangiftes ("Misbruik wordt niet meer steevast ge-

loofd,, de Volkskrant, 8 november 2002). 
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Onderr controle 

Naa het Collective Denial-, het False Accusations and Official Misconduct- en het 

StrangerStranger Danger-frame, lijk t de berichtgeving in deze rase gedomineerd te worden 

doorr een frame dat omschreven zou kunnen worden als het Controle-yraw .̂ Er zijn 

nauwelijkss of geen publicaties meer die de verontrustende omvang van het pro-

bleemm aan de kaak stellen of het gebrek aan overheidsbeleid, evenmin zijn er con-

troversess over zedenzaken, straffen of de methoden om misbruik op te sporen en 

vastt te stellen. Gevallen van misbruik en ontucht die de media halen, worden be-

handeldd als afzonderlijke incidenten en niet meer als symptomen van een gevaar-

lijk ee epidemie van misbruik. Het nieuwe frame luidt samengevat: 

seksueell  misbruik komt voor in allerlei sectoren van de samenleving, al be-

rustt niet iedere beschuldiging op waarheid, maar het probleem is dankzij 

1888 verbeterde hulpverlening, aangescherpte wetgeving en geïntensiveerde op-

sporingg onder controle. 

Dee berichtgeving over seksueel misbruik komt zo in rustiger vaarwater, er doen 

zichh geen grote controverses meer voor en ook de roep om strengere straffen en da-

tabankenn voor zedendelinquenten verstomt. Ook de incidenten waarbij pedos 

doorr hun buurtgenoten worden belaagd, behoren tot het verleden. Het lijk t erop 

datt seksueel misbruik van kinderen een geïnstitutionaliseerd probleem is gewor-

den,, waarmee de nieuwswaarde afneemt. Er is sprake van een geïnstitutionaliseerd 

sociaall  probleem als er een zodanige maatschappelijke consensus over is bereikt dat 

dezee vertaald kan worden in aangepaste strafrechtelijke definities. Tweede kenmerk 

iss de aanwezigheid van een effectieve infrastructuur voor de aanpak van het pro-

bleem,, de opvangvan slachtoffers en begeleiding van daders. Seksueel misbruik be-

hoortt daarmee tot een gevestigd sociaal probleem. 

Aanpassingg strafbaarstelling en strafmaat 

Dee vertaling van de bredere sociale definities rond seksueel misbruik in strafrech-

telijkee aanpassingen heeft haar beslag gekregen eind jaren negentig, begin 2000. 

Allerleii  vormen van gedrag zijn in de loop der jaren onder de sociale definitie van 

seksueell  geweld of seksuele intimidatie gebracht: daarbij gaat het onder meer om 

opmerkingen,, nafluiten, grappen, tekeningen en seksueel getinte blikken. De be-

antwoordingg van de vraag of iets als seksuele intimidatie moet worden beschouwd 

komtt steeds meer bij het slachtoffer te liggen. Zo zegt bijvoorbeeld Anke Visser van 

hett Project Preventie Seksuele Intimidatie op Scholen in een uitzending van Twee 

Vandaag(\2Vandaag(\2 september 1996): "Er is sprake van seksuele int imidatie als degene die 

hett overkomt dat als zodanig ervaart. Of het nu gaat om een opmerking of een aan-

raking.. Degene om wie het gaat, bepaalt." 

Ookk de overheid heeft bijgedragen aan deze verbreding van de sociale definities 

doorr bijvoorbeeld het lanceren van de overheidscampagne Preventie Seksueel 

Geweldd (1991 tot 1996), die duidelijk moest maken dat zaken als het nafluiten van 

vrouwenn of het maken van dubbelzinnige opmerkingen tot vormen van seksueel 
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geweldd behoren. Uir evaluaties bleek overigens dat veel mannen en jongens dit 

soortt gedrag niet als seksueel geweld beschouwen: "Mannen beschouwen nafluitcn 

nogg steeds niet als seksueel geweld" {de Volkskrant, 10 juli 1999). 

Dee veranderde opvattingen over seksueel misbruik waar wel maatschappelijke con-

sensuss over is bereikt, hebben inmiddels geleid tot aanpassing van de strafbaarstel-

lingg en de gehanteerde strafmaat. 

Volgenss de Leidse hoogleraar strafrecht Theo de Roos staat de wetgever onder per-

manentee druk om wettelijke mogeli jkheden, zowel met betrekking tot de opspo-

ring,, vervolging en berechting, als met betrekking tot de primaire criminalisering 

(strafbaarstelling)) en sanctionering uit te breiden. 

Tochh is: "het creëren van werkelijk nieuwe strafbaarstellingen is betrekke-

lij kk zeldzaam, ook in het bijzonder strafrecht. Het gaat in de regel om uit-

breidingenn en verscherpingen van reeds bestaande strafbepalingen, 189 

aanpassingenn van de bedreigde strafmaxima, meestal in opwaartse richting" 

(Dee Roos, 2000: 11). 

Nieuwee termen als seksueel misbruik, seksuele kindermishandeling, seksueel ge-

weldd en ongewenste intimiteiten markeren in de jaren tachtig de intrede van een 

nieuww frame ten aanzien van onvrijwillig e seksuele contacten in het algemeen en 

seksuelee contacten met kinderen in het bijzonder. In het Wetboek van Strafrecht 

komenn deze termen nog steeds niet voor, maar de wetgever, de rechtspraak en het 

beleidd van Justitie hebben zich wel degelijk aangepast aan de veranderde sociale de-

finitiess op dit terrein. 

"Hett is evident dat de seksuele moraal de laatste decennia ingrijpend is ge-

wijzigd.. In sommige delictsbestanddelen kan een gewijzigde moraal worden 

verwerkt.. Zo moet een begrip als aanstotelijkheid voor de eerbaarheid wor-

denn opgevat naar de hier te lande heersende zeden, welke worden bepaald 

doorr de bij een belangrijke meerderheid van het Nederlandse volk op dit punt 

levendee opvattingen, terwijl een begrip als ontucht ook naar de heersende 

seksueell  moraal moet worden uitgelegd" (Cleiren & Nijboer, 1997: 761). 

Hett liberalere denken over seksualiteit en de afkeer van een moraliserende overheid 

leiddee aan de ene kant tot decriminalisering, maar de nieuwe opvatt ingen over sek-

sueell  misbruik leidden aan de andere kant juist tot een versterking van de bescher-

mingsgedachtee en een uitbreiding van het bereik van het strafrecht. 

Dee belangrijkste wijzigingen vinden plaats in 1991 wanneer onder meer het be-

standdeell  'buiten echt in de verkrachtingsbepaling wordt afgeschaft, de strafbepa-

lingenn sekseneutraal worden geformuleerd en formulering 'vleselijke gemeenschap 

wordtt vervangen door 'seksueel b innendr ingen van het lichaam. 

'Voorall  onder invloed van de vrouwenbeweging was het inzicht doorge-

drongenn dat deze delicten primair als geweldsdelicten moesten worden be-

schouwd""  (De Roos, 2000: 17). 

Hett Wetboek van Strafrecht onderscheidt sinds 1991 drie soorten misdrijven tegen 

dee zeden (titel XIV , boek 2 van het Wetboek), gerangschikt naar graad en ernst. 
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1.. Schennis van de eerbaarheid , het kwetsen van het schaamtegevoel van mensen: 

artikell  239, 240 (pornografie), 240a, 240b (kinderpornografie), WvSr. 

2.. 'On tucht , 'feitelijke aanranding van de eerbaarheid, artikel 246 WvNr: het 

dwingenn tot het plegen of het du lden van ontucht ige handel ingen. 

"Handel ingenn van seksuele aard die in strijd met de sociaal-ethische norm zijn" 

(Cleirenn & Nijboer, 199- : ~6 l ). Lichamelijk contact is hier geen vereiste. 

Verderr behoren hiertoe: artikel 247 dat betrekking heeft op ontucht met be-

wusteloze,, onmachtige, gestoorde of kind; artikel 249 dat handelt over ontucht 

mett misbruik van gezag en artikel 245 dat betrekking heeft op gemeenschap 

mett iemand beneden de zestien jaar waarvoor een klachrvereiste geldt. 

3.. 'Verkrachting , een ander met geweld of geweldsdreiging dwingen tot 'gemeen-

schap.. Artikel 242 WvSr: 'handelingen die bestaan uit het seksueel binnen-

900 dr ingen van het l ichaam. Hierbij horen verder: artikel 243, seksueel 

binnendringenn van een bewusteloze, onmacht ige of gestoorde en artikel 244: 

seksueell  binnendringen van iemand beneden de twaalf jaar. 

Voorr alle drie hoofdvormen van zedenmisdrijven geldt dat als het slachtoffer van 

jeugdigee leeftijd is dat de maximaal op te leggen straf hoger is. 

"I ss het slachtoffer het eigen kind, stief- of pleegkind van de dader of kan de-

daderr (als bestuurder, baas, dokter, onderwijzer of autoriteit van andere 

aard)) gezag doen gelden over zijn minderjarige slachtoffer, dan geldt dat als 

verzwarendee factor (de maximale straf wordt dan rwee jaar hoger.)" 

(Crombagg & Merkelbach, 1996: 24). 

Hett belangrijkste kenmerk van de zedelijkheidswetgeving is de bescherm ingsge-

dachre:: "een ieder heeft het recht om beschermd te worden tegen ongewenste sek-

suelee contacten" (Kool, 1999: 129). Het meest uitgesproken is die gedachte als het 

gaatt om de jeugd, hier krijgt de beschermingsgedachte een haast absolute gel-

dingskracht.. Di t komt tot uitdrukking in Artikel 244 WvNr. 

"Hierr wordt een verbod geformuleerd op seksuele contacten met minderja-

rigenn beneden de twaalf jaar met als onweerlegbaar rechtsvermoeden, de li -

chamelijkee en psvehische kwetsbaarheid van het jonge kind. Daarentegen 

berustt de strafbaarstelling van seksuele contacten tussen meerderjarigen en 

minderjarigenn op een weerlegbaar rechtsvermoeden: voor strafbaarheid is 

vereistt dat het een 'ontuchtige handeling betrek, bewezen dient te worden 

datt de minderjarige niet in vrijheid heeft kunnen besluiten tot het seksuele 

contact.. Hier geldt een ander rechtsvermoeden, dat uitwerking heeft gekre-

genn in het klachtvereiste. Immers, door een klacht in te dienen geven de 

jeugdige,, respectievelijk diens wettelijke vertegenwoordigers aan dat zi] het 

seksuelee contact strafwaardig achten. De keuze voor generieke begrippen als 

'seksueell  binnendringen en 'ontucht ige handelingen brengt voorts met 

zichh mee dat allerhande seksuele contacten onder de strafwet kunnen val-

len,, waardoor de bepalingen een maximale reikwijdte (kunnen) hebben 

(Kool.. 1999: 129). 
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Volgenss Kool is er sinds de invoering van her Werboek van Strafrecht in 1886 tot 

nett einde van de twintigste eeuw sprake van een blijvende consensus ten aanzien 

vann de bescherming.sgedachre. 

"Ookk de kortstondige liberale periode aan het eind van de jaren zestig, be-

ginn jaren zeventig brengen hierin geen verandering. Wèl is er sprake van een 

bezinningg op de betekenis van de strafwetgeving als maatschappelijk stuur-

middel.. Er is sprake van een algemeen streven naar emancipatie, dat, in sa-

menhangg met de herwaardering van seksualiteit, leidt tot liberalisering van 

dee criminele zedelijkheidspolitiek" (Kool, 1999: 131). 

Dee maatschappelijke verontrusting over seksueel misbruik van kinderen in de ja-

renn tachtig zorgt voor grote weerstand tegen de voorstellen voor de liberalisering 

vann seksuele contacten met minderjarigen. 

Dee veranderingen die in 1991 in het Wetboek van Strafrecht worden opgenomen 191 

zijnn gericht op het verbeteren van de positie van de maatschappelijk kwetsbaren. 

"Z oo worden de strafbepalingen sekseneutraal geformuleerd, waardoor ook 

manneli jkee slachtoffers onder de bescherming van artikel 242 en 244 Sr ko-

menn te vallen. Ook de invoering van de term 'seksueel b innendr ingen' in 

artikell  244 en 245 Sr verruimt de beschermende werking van de strafwet, 

waardoorr diverse vormen van penetratie nu onder zwaardere strafbepalin-

genn komen te vallen" (Kool, 1999: 133). 

Inn verschillende arresten van de Hoge Raad is bijvoorbeeld de term 'seksueel bin-

nendringen'' uit het wetsartikel, waarin verkrachting strafbaar wordt gesteld, toege-

pastt op het met een seksuele intentie binnendringen en betasten van de vagina met 

dee vingers (1994), het dwingen van de vrouw tot orale seks (1994) en het onder 

dwangg geven van een tongzoen (1998), handelingen die daarmee als verkrachting 

kunnenn worden beschouwd. 

"Ookk ogenschijnlijk minder ernstige vormen van binnendringen van het li -

chaamm met een seksuele strekking kunnen immers als een ingrijpende aan-

tastingg van de lichamelijke integriteit worden ervaren en kunnen even 

kwetsendd zijn als gedwongen gemeenschap," aldus de Hoge Raad, geciteerd 

inn de Volkskrant van 27 mei 1998. 

Opp het punt van de seksuele exploitatie van minderjarigen voor commerciële doel-

eindenn is de strafwetgever, hierbij beïnvloed door een groeiende mondiale zorg, wel 

bereidd tot aanscherping van de zedelijkheidswetgeving (Kool, 1999: 133). 

Tott de belangrijkste wijzigingen in het strafrecht behoren de verlenging van de ver-

jaringstermijnn voor zedendelicten, vanaf 1994 is die termijn twaalf jaar nadat het 

slachtofferr meerderjarig is geworden. Verder vinden er telkens aanscherpingen 

plaatss van de wetgeving rond kinderporno. Gold vroeger dat het om een grote hoe-

veelheidd moest gaan, bedoeld voor distributie, later zal ook het enkelvoudig bezit 

strafbaarr worden. Vanaf 1 februari 1996 wordt het verspreiden, openlijk tentoon-

stellen,, vervoeren enzovoort en het in voorraad hebben van kinderpornografie (af-

beeldingg van een seksuele gedraging waarbij een persoon die kennelijke jonger is 
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dann 16, is betrokken) gestraft met een gevangenisstraf van vier jaar (was drie maan-

den).. Hierdoor wordt voorarrest mogelijk (de Volkskrant, 26 januari 2000). Wordt 

vann dit misdrijf een beroep of gewoonte gemaakt, dan is de maximum straf zes jaar. 

Inn 1998 bepaalt de Hoge Raad dat ook privé-be/it van kinderporno strafbaar is. 

"Bi jj  de bestrijding van kinderpornografie genieten echter commerciële en profes-

sionelee productie en distributie en de grootschalige ruilhandel prioriteit." Aldus de 

toenmaligee minister van Justitie Korthals. Dat neemt niet weg dat mensen wel de-

gelijkk vervolgd worden als k inderporno op hun computer wordt aangetroffen, 

voorall  als het gaat om mannen die in het onderwijs werken. Op het verhandelen 

enn verspreiden staat nu zes jaar. De strafbare leeftijd voor modellen bij porno wordt 

verderr verhoogd van zestien naar achttien jaar. De directie Recherche van het 

Korpss Landelijke Politie Diensten, KI.PD, start in hetzelfde jaar het Project 

Kinderpornoo en Pedofilie {NRC Handelsblad, 30 september 2000). In 2001 stelt 

dee minister van justitie voor om ook virtuele kinderporno strafbaar te stellen, dat 

iss kinderporno die tot stand komt dooi digitale montagetechnieken zonder dat een 

kindd daadwerkelijk wordt misbruikt (NRC Handelsblad, 13 januari 2001). 

Alss vervolg op de toezeggingen gedaan op het Wereldcongres tegen Commerciële 

Seksuelee Kxploitatie van Kinderen, gehouden in Stockholm augustus 1996 komt 

hett ministerie van Justitie in 2000 met een Nationaal Actieplan Aanpak Seksueel 

Misbruikk van Kinderen (NAPS), gebaseerd op de in 1999 verschenen Notit ie 

Seksueell  Misbruik en Geweld tegen Kinderen. 

"Bi jj  het Openbaar Ministerie zijn relevante aanwijzingen'1 aangepast, die 

opp 1 juli 1999 in werking treden en voornamelijk betrekking hebben op 

seksueell  misbruik in de relationele sfeer (zonder commerciële context). 

Daarnaastt is verbetering van nationale en internationale wetgeving in voor-

bereiding.. Als deze regelgeving tot stand is gebracht zullen nog betere in-

strumentenn beschikbaar zijn om met name commerciële seksuele exploitatie 

vann kinderen aan te pakken. 

Inn deze notitie valt de uitgebreide aandacht op voor commercieel seksueel misbruik 

inn de vorm van kinderporno, kinderprostitutie en kinderhandel. Betrouwbare ge-

gevenss over commercieel misbruik in Nederland ontbreken, de aandacht gaat voor-

all  uit naar seksuele exploitatie in Derde Wereldlanden. 

Bijj  de opheffing van het bordeelverbod zijn wel vormen van exploitatie waarbij 

minderjarigenn betrokken zijn, strafbaar gesteld. Ook degene die seksuele handelin-

genn bedrijft met een minderjarige (van zestien en zeventien) tegen betaling is nu 

strafbaar.. Wanneer de ontucht wordt gepleegd met een minderjarige prostituee van 

twaalff  tot zestien is geen klachtvereiste meer nodig om tot vervolging over te gaan. 

Hett klachtvereiste bemoeilijkte in de praktijk de vervolging van daders die in het 

buitenlandd minderjarige prost i tuees bezochten. Inmiddels is voorgesteld om het 

klachtvereistee bij ontucht met kinderen tussen twaalf en zestien [aar te laten ver-

vallenn met de aantekening dat de minderjarige in staat moet worden gesteld om 

zijnn visie uiteen te zetten (NAPS, 2000). In de oude situatie kwam het voor dar de 
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ouderss een klacht indienden terwijl de minderjarige dat niet wilde. Seksuele han-

delingenn (tussen iccflijdgeiiuten) die niet als ontucht kunnen worden gekwalifi-

ceerd,, vallen overigens buiten de strafwet. De nota Seksueel Misbruik en Geweld 

tegenn Kinderen concentreert zich verder op allerlei preventieprojecten, het opspo-

rings-- en vervolgingsbeleid en samenwerking tussen verschillende instanties en mi-

nisteries.. Zedenzaken waar minderjarigen bij betrokken zijn krijgen prioriteit bij 

politiee en Justitie. Twee aanwijzingen van het College van Procureurs-generaal, be-

doeldd om de opsporing van seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties te verbe-

teren,, zijn daarop gericht. Daarnaast zal bij elk parket een 'zedenaanspreekofficier 

vann Justitie' worden aangesteld. 

Toenamee zedenzaken 
Dee veranderingen in de wetgeving en in de prioriteiten van Justitie leiden in de ja- 193 

renn negentig regelmatig tot sterke toenamen van het aantal strafzaken op dit ter-

rein. . 

"Aantall  zedenzaken met kinderen stijgt sterk." Meldt NRC Handelsblad op 

122 september 1997: "Het OM schrijft de stijging onder meer toe aan de 

toegenomenn mogelijkheden die de wet biedt op het gebied van zedenzaken. 

Meerr handelingen dan voorheen vallen onder de strafwet. Ook de verja-

ringstermijnn van zedendelicten is verlengd." 

Inn grafiek 4-3 met geregistreerde zedendelicten is deze sterke toename in 1997 te-

rugg te vinden voor seksuele delicten waarbij kinderen betrokken zijn: dat aantal 

neemtt toe van 1.100 naar 2.600 gevallen, een toename van 136 procent. 

Hett ligt niet voor de hand om te veronderstellen dat plotseling aanzienlijk veel 

meerr incidenten van seksueel geweld plaatsvinden, eerder weerspiegelen deze sta-

tistiekenn het maatschappelijk bewustwordingsproces, de verhoogde inspanningen 

vann Justitie en de aanscherping (uitbreiding) van de zedelijkheidswetgeving. 

Slachtofferss of hun ouders doen bijvoorbeeld eerder aangifte dan vroeger, gesteund 

doorr aangescherpte procedures. Zo is sinds juli 1999 het bevoegd gezag in het on-

derwijss verplicht aangifte te doen bij een vermoeden van een strafbaar feit. 

Personeelsledenn zijn verplicht om vermoedens van misbruik te melden bij het be-

voegdd gezag van de onderwijsinstelling en dat geldt ook voor de zorgsector: 

"Misbruikk in instellingen gehandicapten moet gemeld {de Volkskrant, 12 oktober 

2000). . 

Verderr is sinds oktober 1994 al een bepaling in de Arbeidsomstandighedenwet van 

krachtt die de werkgever verplicht een beleid te voeren om werknemers te bescher-

menn tegen seksuele intimidatie. Bovendien zal een deel van de aangiftes betrekking 

hebbenn op misbruik in het verleden. Zoals bleek uit de beschrijving van de on-

tuchtzakenn in 1996 kan mediapubliciteit als trigger fungeren om alsnog jaren later 

aangiftee te doen. 

Crombagg en Merkelbach (1996: 224) maken in dit verband onderscheid naar 

"contemporaine""  en "vertraagde aangiftes." De laatste categorie is een gevolg van 
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verschovenn maatschappelijke dehnities, waardoor mensen gebeurtenissen uit het 

verledenn achteraf als vormen van misbruik definiëren. Di t wordt ook wel een 're-

trospectieff  trauma genoemd (Roiphe, 1993). Daarnaast wijzen ( ' rombag en 

Merkelbachh op de valse aangiftes die voortkomen uit het herontdekken van 'on-

derdrukte'' herinneringen aan seksueel misbruik. De zedenadvocaat C Veraart 

heeftt er op gewezen dat er soms ook sprake kan zijn van over-aangifte, een aangif-

tee die: 

"bewustt of onbewust is opgeblazen. [...] "Daarbij kunnen allerlei achter-

grondenn en motieven een rol spelen, maar in veel van deze gevallen vindt 

err een samenspel plaats tussen de aangeefster, de hulpverleners, de politie 

enn het openbaar ministerie." Waardoor in de termen van Veraart: "een mis-

luktee vrijage verandert in een verkrachting." Het slachtoffer wordt kritiek-

1944 loos geloofd, "naarmate er meer personen of instanties met elkaar 

samenwerkenn of met de /.aak bezig zijn, lijk t de zaak groter en belangwek-

kenderr te worden." [...] Relativering is uitgesloten ( C Veraart, 199"7; 58). 

Tott slot zijn er natuurlijk ook nog de valse aangiftes die plaatsvinden uit wraak of 

rancunee (bijvoorbeeld bij een echtscheiding) of die het gevolg zijn van een soort 

overidentificatiee door de ondervragers met het vermeende slachtoffer. 

Bekendstee voorbeeld is de affaire Lancee ,̂ waarbij de politie de non-verbale ver-

klaringg van de dochter heeft omgezet in een expliciete aangifte van misbruik. Ook 

bijj  de Eper incestzaak heeft de welwillende bijna therapeutische benadering van de 

politiee geleid tot een onbewijsbare stroom aan beschuldigingen. 

Hett is onbekend hoe groot het aandeel is van vertraagde, de herontdekte, de valse 

enn de opgeblazen aangiftes, aannemelijk is wel dat een deel van de stijging van het 

aantall  zedenzaken in de jaren negentig daardoor verklaard kan worden. In de me-

diaa ontbreekt overigens vaak het onderscheid tussen een toename van het aantal 

meldingenn en een feitelijke toename van het verschijnsel. Koppen als: "Misbruik 

opp scholen neemt toe ( Utrechts Nieuwsblad* 5 maart 1997)" wekken de indruk dat 

hett sociale probleem in omvang toeneemt, terwijl er sprake is van verschuivingen 

inn de sociale zowel als strafrechtelijke definities en effecten op de aangiftebereid-

heid.. De ontwikkelingen in het aantal geregistreerde zedenmisdrijven tussen 1980 

enn 2000 geven het volgende beeld (zie grafiek 4-2). 

-- Het aantal geregistreerde gevallen van verkrachting (art. 242 WvSr) neemt het 

sterkstt toe in de eerste vijf jaar (plus 50 procent), vervolgens gemiddeld met acht 

procentt om in de laatste fase weer te stijgen met 29 procent. 1 otale toename in 

twinti gg |aar is 125 procent. 

-- Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (ontucht, art. 246 WvSr) neemt in to-

taall  toe met 6" procent, met de sterkste toename in de laatste vijf jaar (plus 6~ 

procent). . 

-- De categorie 'Overige seksuele misdrijven' (art. 243 t/m 245, 246 t/m 249 

WvSr)""  die betrekking heeft op verkrachting en ontucht waarbij een "bewuste-

loze,, onmachtige, gestoorde of kind betrokken is, laar eerst een toename zien. 
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Grafiekk 4-2 Geregistreerde zedenmisdrijven, geïndexeerd, 1980 en 1999 
Geregistreerdee zedenmisdrijven, geïndexeerd, tussen 1980 en 1999, in tijdvakken van vijf jaar en ingedeeld 

naarr artikelen Wetboek van Strafrecht. 1980=100 

vervolgenss een scherpe afname midden jaren negentig (min 42 procent) om ver-

volgenss sterk toe nemen in de laatste vijf jaar met 79 procent. 

-- Schennis van de eerbaarheid (art. 239 en 240 WvSr pornografie en kinderpor-

nografie)) vertoont vanaf 1985 een dalende lijn, in totaal min 45 procent. 

Opmerkelijkk in het laatste tijdvak is dat in 1997 het aantal 'Overige seksuele mis-

drijven'' waar kinderen dan wel minderjarigen bij betrokken zijn, zeer sterk toe-

neemtt (plus 136 procent ten opzichte van 1996), om daarna op datzelfde niveau 

tee blijven (zie: grafiek 4-3). 

Samenhangg toenamen en ontwikkelingsfasen 
Err zijn aanwijzingen dat de veranderingen in de omvang van de geregistreerde ze-

denmisdrijvenn samenvallen met de verschillende fasen in de ontwikkeling van sek-

sueell  misbruik tot sociaal probleem. 

-- In de eerste fase waarin een nieuw frame rond misbruik wordt geïntroduceerd, 

neemtt met name het aantal geregistreerde gevallen van verkrachting sterk toe 

mett 50 procent (1980-1985). De andere vormen van misbruik nemen ook toe 

maarr minder sterk. De nadruk ligt hier op de ernstige vormen van seksueel mis-

bruik. . 

-- De gegevens over de tweede fase van 1988 tot 1 996, die zich kenmerkt door con-
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Verkrachtingg (art. 242) 

-- Feitelijke aanranding der eerbaarheid (art. 246) 

-Overigee seksuele misdri jven (art . 243 t / m 245, 247 t / m 249) 

-Schenniss der eerbaarheid (art . 239 en 240) 

Grafiekk 4-3 Geregistreerde zedenmisdrijven, geïndexeerd, 1995-1999 
Geregistreerdee zedenmisdrijven per jaar, geïndexeerd tussen 1995 en 1999, de Expansiefase, ingedeeld naar ar-

tikelenn Wetboek van Strafrecht. 1995= 100. Bron: F. Huls e.a. (redactie): Criminaliteit en rechtshandhaving 

2000.. Ontwikkelingen en samenhangen. WODC in samenwerking met CBS 

troverses,, affaires en concurrerende frames, laten eerst een toename zien van 20 

procent,, maar dan weer een scherpe afname van de categorie seksuele misdrijven 

mett kinderen tussen 1990 en 1995 van ruim 40 procent. Waarschijnlijk wordt 

err minder snel aangifte gedaan als gevolg van de controversiële zaken waarbij de 

geloofwaardigheidd van de slachtoffers ter discussie staat. 

-- De derde fase van de vertakkingen midden en eind jaren negentig laat weer een 

scherpee stijging zien van zedenmisdrijven waar kinderen bij betrokken zijn (plus 

1277 procent). 

Dee affaire Dutroux in 1996 en de concentratie op het pedogevaar spelen hier waar-

schijnlijkk een belangrijke rol in. Ook de andere categorieën zedenmisdrijven (uit-

gezonderdd schennis van de eerbaarheid) nemen in deze fase toe met ruim 25 

procent. . 

-- In de vierde fase van institutionalisering na 2000 kan een stabilisatie van de ge-

registreerdee zedenmisdrijven verwacht worden, 7.eker wanneer het probleem uit 

dee frontlinie van de media-aandacht is verdwenen. 

-- De sterke afname van het aantal gevallen in de categorie 'schennis der eerbaar-

heid'' begin jaren negentig hangt waarschijnlijk samen met de veranderde seksu-

elee moraal, zoals bijvoorbeeld rond pornografie. Het gaat daarbij om een toetsing 
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aann de algemene eerbaarheid, niet om de eerbaarheid van de individuele slacht-

offerss (Cleiren &£ Nijboer, 1 99 :̂ 764). Aan de andere kant zoigl de toename van 

hett aantal gevallen van kinderpornografie er waarschijnlijk voor dat her aantal 

gevallenn in deze categorie tussen 1995 en 2000 nauwelijks meer daalt. 

Naa 2000 breekt een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van seksueel misbruik als 

sociaall  probleem, er doen zich geen mediahypes of geruchtmakende affaires meer 

voor,, de berichtgeving komt duidelijk in rustiger vaarwater. Gevallen van misbruik 

halenn de pers voornamelijk als afzonderlijke incidenten en niet meer als symptoom 

vann een epidemie van misbruik. Men zou kunnen spreken van een nieuw frame 

waarinn centraal staat dat het probleem onder controle is. Dit sluit aan bij de maat-

schappelijkee institutionalisering waar sprake van is als er consensus is over de nieu-

wee moraal en als er een effectieve infrastructuur bestaat voor de aanpak van het 

probleem.. De veranderde opvattingen over seksueel misbruik hebben in de jaren 197 

negentigg geleid tot aanpassing van de strafbaarstelling en de gehanteerde strafmaat. 

Inn de beschikbare gegevens over de geregistreerde seksuele misdrijven zijn deze ont-

wikkelingenn terug te vinden. Het aantal geregistreerde zedendelicten is aanzienlijk 

toegenomen,, maar voor de afzonderlijke vormen van seksueel geweld zijn er grote 

verschillen,, die samenhangen met de verschillende fasen in de ontwikkelingsgang 

vann het probleem. Zo neemt het aantal delicten waar kinderen bij betrokken zijn 

scherpp toe in de jaren na Dutroux. Deze statistieken weerspiegelen de effecten van 

hett maatschappelijk bewustwordingsproces, de verhoogde inspanningen van 

Justitiee en de aanscherping (uitbreiding) van de zedelijkheidswetgeving. Te ver-

wachtenn valt dat de cijfers zich in de institutionaliseringfase zullen stabiliseren. 

4.33 Samenvatting en conclusies 

Inn dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke ro! media en mediahypes spelen in 

dee verschillende fasen in de sociale constructie van seksueel misbruik. Uitgangs-

puntt daarbij vormde de theorie dat sociale problemen voorspelbare stadia doorlo-

pen:: na de Framingfase (introductie van een nieuw frame) volgt de Expansiefase 

(waarinn het probleem zich steeds verder gaat vertakken en uitbreiden), dan de Am-

bivalentiefasee (met controverses en concurrerende frames), eindigend in een Fase 

vann Institutionalisering van het sociale probleem op basis van consensus. De me-

diaa kunnen een aanjagende rol spelen bij het agenderen en construeren van een so-

ciaall  probleem, vooral wanneer zich extensiverende mediahvpes voordoen die een 

mcuwmcuw frame kunnen bevestigen. In de volgende fase dragen de media bij aan de ex-

pansiee van het sociaal probleem, maar vervolgens kunnen zich omslagen voordoen 

inn de berichtgeving die juist bijdragen aan controverse in plaats van consensus. 

Mediaa gaan zeil schandalen onthullen hetgeen leidt tot intensiverende mediahypes 

rondd personen of instellingen. 

UitUit  de beschrijving van de ontwikkeling van seksueel misbruik en de rol van de 

mediaa bleek dat de verschillende fasen zich hierbij in een andere volgorde voor-
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doen.. De Ambivalentiefase volgt in 1988 meteen op de FramiHgfase. Medio jaren 

negentigg volgt dan alsnog de Expansiefase en vanaf 2000 de Institutionaliseringfa-

se.. Kijken we eerst per fase naar de rol van de media uitgaande van de vraagstellin-

genn dan luiden de conclusies als volgt. 

Framingfase e 
Ui tt de beschrijving blijk t dat de berichtgeving in de eerste helft van de jaren tach-

tigg inderdaad wordt gekenmerkt door extensiverende mediahvpes, gedomineerd 

doorr topje-van-de-ijsberg-verhalen met hoge schattingen, brede definities en ern-

stigee gevallen. Op die manier leveren de media met een niet aflatende stroom aan 

incestberichtgevingg een belangrijke bijdrage aan de erkenning en de nieuwe con-

structiee van het probleem van seksueel misbruik. Di t frame, door Beckett (1996) 

1988 Collective Denial genoemd, stelt dat de samenleving veel te lang seksueel misbruik 

vann kinderen heeft ontkend. Misbruik komt op veel grotere schaal voor dan ooit 

gedachtt en heeft in de meeste gevallen ernstige gevolgen voor de slachtoffers. 

Ambivalentiefase e 
Vanaff  1988 doen zich opzienbarende affaires, schandalen en controverses voor 

waarinn de media een belangrijke aanjagende rol spelen. Het Collective Denial-fra-

meme wordt vervangen door dat van de False Accusations and Official Misconduct: van 

overspannenn hulpverleners die ontsporen in de jacht op misbruiksignalen. Dit in-

houdelijkk frame wordt gegoten in journalistieke templates waarin schandaal en hu-

manman interest een belangrijke rol spelen: in dit geval in de vorm van emotionele 

verhalenn over kinderen die uit het gezin worden weggerukt. De media spelen een 

actievee rol door intensiverende mediahvpes te creëren rond betrokken personen of 

instellingenn (als De Bolderkar). Vervolgens ontwikkelen zich elkaar beconcurre-

rendee subframes, namelijk Survivors Speak, waarin respect voor de slachtoffers cen-

traall  staat (niet de betrouwbaarheid van hun verhalen) en halse Memory 

(herontdektee herinneringen aan misbruik zijn therapeutische constructies achter-

af). . 

Hett is de vraag waarom deze fase zich meteen voordoet na de /-)v/w/;/^ase. ben mo-

gelijkee verklaring voor deze ontwikkeling kan liggen in het sterke dreigingsbeeld dat 

hett gevolg is van de zwaar aangezette berichtgeving in de eerste fase, waardoor ou-

ders,, hulpverleners en professionals sterk gefocust raakten op de veronderstelde epi-

demiee van seksueel misbruik van kinderen. De maatschappelijke gevolgen daarvan, 

enn dan met name de algemene verontrusting en de overgevoeligheid voor mis-

bruiksignalen,, leggen de basis voor de grootschalige misbruik/aken die bij nader in-

zienn geen stand houden. 

Expansiefase e 

Inn de daarop volgende fase verdwijnt incest binnen het gezin uit het nieuws om 

plaatss te maken voor misbruik m gezagsverhoudingen (ontucht op scholen, sport 
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cnn kerk). Rond deze nieuwe vormen van misbruik spelen zich telkens mediahvpes 

aff  die het oorspronkelijke Collective Denial-frame versterken. Vervolgens vindt er 

eenn verbreding van definities van seksueel misbruik plaats, waardoor veel meer in-

cidentenn als ernstige vorm van seksueel misbruik kunnen worden beschouwd. 

Dee zaak Dutroux focust de media en de samenleving op het criminele pedoseksu-

elee gevaar met topic differentiaties in de richting van kinderprostitutie en kinder-

porno.. Di t leidt tot de opkomst van het nieuwe Stranger Danger-frame, het 

grootstee gevaar vormen de pedofielen die kinderen van de straat plukken, ze mis-

bruikenn en soms /.drs vermoorden. Bij het Pedo-fratne staat het gevaar van buiten-

all  centraal, terwijl het Collective Denial-frame juist het gevaar van binnenuit 

benadrukte:: de vader die zijn dochter misbruikt. De uitvoerige berichtgeving over 

hett pedogevaar leidt tot vele, soms zelfs gewelddadige acties tegen zedendelin-

quenten.. 199 

Institutionaliseringfase e 

Naa 2000 breekt een nieuwe fase aan in de ontwikkel ing van de constructie van sek-

sueell  misbruik tot sociaal probleem; er doen zich geen mediahvpes of geruchtma-

kendee affaires meer voor, de berichtgeving komt duidelijk in rustiger vaarwater. De 

angstt voor het pedogevaar lijk t sterk af te nemen. Gevallen van misbruik halen de 

perss voornamelijk als afzonderlijke incidenten en niet meer als symptoom van een 

epidemiee van misbruik. Men zou kunnen spreken van een nieuw frame waarin cen-

traall  staat dat het probleem onder controle is. Di t sluit aan bij de maatschappelij-

kee institutionalisering waar sprake van is als er consensus is over de nieuwe moraal 

enn als er een effectieve infrastructuur bestaat voor de aanpak van het probleem. De 

veranderdee opvattingen over seksueel misbruik hebben in de jaren negentig geleid 

tott aanpassing van de strafbaarstelling en de gehanteerde strafmaat. Het aantal ge-

registreerdee zedendelicten is aanzienlijk toegenomen, maar voor de afzonderlijke 

vormenn van seksueel geweld zijn er grote verschillen, die samenhangen met de ver-

schillendee fasen in de ontwikkelingsgang van het probleem. Deze statistieken weer-

spiegelenn het maatschappeli jk bewustwordingsproces, de gevolgen van de 

berichtgeving,, de verhoogde inspanningen van Justitie en de aanscherping van de 

zedelijkheidswetgeving. . 

Inn dat proces heek het Collective Denial-frame lange tijd een centrale rol gespeeld, 

ondankss de Ambivalentieperiode waarin het werd uitgedaagd door frames waarin 

dee nadruk lag op valse beschuldigingen, onbetrouwbare herinneringen en een an-

deree categorie slachtoffers, namelijk de beschuldigde ouders. In de Expansiefase 

komtt (Collective Denial weer sterk terug, maar na Dutroux ontwikkelt zich het 

Vedo-frameVedo-frame dat zich concentreert op het gevaar van de onbekende dader. \ ' et als 

tegenn het eind van de /-raniDigiasc levert de Expansiefase een tamelijk overspannen 

dreigingsbeeldd op dat leidt tot eigenrichting en de roep om /waardere straffen voor 

zedendel inquenten.. In de Institutionaliseringfase is sprake van nuancering en rela-

tiveringg van het pedoseksuele gevaar en de vermeende epidemie van seksueel mis-
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bruik.. Seksueel misbruik komt voor in allerlei sectoren van de samenleving, al be-

rustt niet iedere beschuldiging op waarheid, maar het probleem is dankzij verbeter-

dee hulpverlening, aangescherpte wetgeving en geïntensiveerde opsporing onder 

controle. . 

Mediaa en framewisselingen 

Uitt het onderzoek blijk t dat de omslagen in de constructie van seksueel misbruik 

wordenn gemarkeerd door mediahypes die zich vanuit één bepaald frame ontwikke-

len.. Kenmerkend voor mediahypes is dat de media vanuit één centrale definitie van 

dee situatie opereren en vooral bevestiging daarvoor zoeken in de vorm van het rap-

porterenn van vergelijkbare gebeurtenissen en van thematisch gerelateerd nieuws 

overr het issue. Op die manier kunnen ze een bijdrage leveren aan de verbreding van 

000 de definitie en de expansie van het probleemdomein. De golf van ontucht /aken op 

scholenn in de expansiefase bijvoorbeeld is voornamelijk een product van de werk-

wijzee van de media tijdens een mediahvpe. Het melden en herinterpreteren van al-

lerleii  verschillende incidenten kan een bijdrage leveren aan de definitieverbreding, 

diee de claims-tnakers. nastreven. De intensieve berichtgeving is een steun in de rug 

voorr de sociale beweging en betekent voor de overheid een toenemende druk om 

tee reageren, hetgeen ook weer nieuws zal zijn. De jacht op extreme gevallen, de tij -

delijkee overrapportage van incidenten, de focus op de brede definities en de hoge 

(prevalentie-)cijferss zorgen regelmatig voor een tamelijk overspannen en opgewon-

denn berichtgeving, waardoor het probleem plots crisisproporties lijk t aan te nemen. 

Mediahypess maken daarmee een bepaalde fi-ame populair, maar zorgen er ook voor 

datt alternatieve constructies op zn minst tijdelij k uit het zicht verdwijnen. De 

schokk waarmee de ontdekking van een nieuwe vorm van misbruik gepaard gaat, 

creëertt een klimaat waarin iedere relativering, nuancering of twijfel wordt geïnter-

preteerdd als een soort verraad aan de slachtoffers. Het ontbreken van kritische ge-

luidenn werkt versterkend voor het dominante frame, waardoor maatschappelijke 

onwelgevalligee geluiden nog minder kans hebben om in de media door te dringen. 

Periodess van intensieve berichtgeving in de vorm \\\n mediahypes vormen een be-

langrijkee schakel in de sociale amplificatie van het probleem; zonder uitvoerige be-

richtgevingg ontstaat er geen maatschappelijke verontrusting en geen roep om 

harderee maatregelen en geen druk op de overheid om bijvoorbeeld de opsporing te 

intensiveren. . 

Maarr de media kunnen ook plotseling en tamelijke radicaal vanuit een ander per-

spectieff  gaan berichtgever). De nieuwswaarde van verhalen die het bestaande frame 

bevestigen,, kan na verloop van tijd afnemen en als zich dan ongewone gebeurte-

nissenn voordoen, die afwijken van wat dat frame voorschrijft, zullen de media zich 

juistt gaan richten op die /aken die dat perspectief uitdagen. W'ant dat is groot 

nieuws:: instanties die zich schuldig maken aan machtsmisbruik, experts die hun 

boekjee te buiten gaan, hulpverleners die ellende aanrichten. Bi| deze omkering han-

terenn de media dan ook het schandaal-template, aanklagers veranderen in aange-
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klaagden,, daders in slachtoffers en good guys in bad guys. Het resultaat is dat de me-

diaa het overspannen dreigingsbeeld aan de kaak kunnen stellen waar ze zelf eerst 

aann hebhen bijgedragen. 
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