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ner ik me duidelijk: ik ervoer mijn 
agressors verschillend. Met elk van hen 
had ik een andere relatie. Door mijn 
research realiseer ik me dat een van hen 
me heeft gegroomd. We waren wekelijks 
alleen, hij gaf complimenten, won mijn 
vertrouwen, verschoof gestaag de gren-
zen en noemde het een spel. Dat ik een 
band met hem had, heeft me met veel 
schuld, schaamte en zelfhaat opgeza-
deld. Extra pijnlijk was het toen een 
familielid van me zich niet kon voorstel-
len dat die man – getrouwd met een 
vrouw – een pedofiel kon zijn. Lang had 
ik geen argument. Pas nu ontdek ik dat 
wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat 
de helft van de kindermisbruikers geen 
pedofiele voorkeur heeft. Een Neder-
landse studie, uitgevoerd bij veroor-
deelde plegers, stelt zelfs dat het over 60 
à 80 procent gaat.

Net als pedofielen zijn kindermis-
bruikers een heterogene groep waarop 
geen eenduidig profiel van toepassing is. 
Een deel van hen zijn situationele ple-
gers, opportuniteitsplegers. Ze gaan niet 
actief op zoek naar slachtoffers. Andere 
oorzaken zijn relationele problemen, een 
verstoorde emotieregulatie, middelen-
misbruik, sociaal isolement, een intellec-
tuele beperking, psychopathie en andere 
persoonlijkheidsstoornissen, en, in zeer 
zeldzame gevallen, sadisme: een parafilie 
waarbij de dader opgewonden raakt van 
andermans lijden. Er bestaat hersenon-
derzoek naar pedofilie. Daaruit blijkt dat 
sommige kindermisbruikers wel hersen-
afwijkingen hebben, maar er is niet 
zoiets als een pedofiele breinkern. ‘Ook 
het stereotype van het vieze, ver-
vreemde ventje klopt niet’, zegt Huys. 
‘Meestal kennen slachtoffer en dader 
elkaar: in zo’n 80 à 90 procent van de 
gevallen is het een bekende.’ En wat met 
het stereotype van meneer pastoor? 
‘Priesters kunnen pedofiel zijn, ‘ weet 
De Boeck, ‘maar het is niet ondenkbaar 
dat het celibaat seksuele problemen ver-
oorzaakt. Kinderen – zoals misdienaars 
– zijn benaderbaar, wat kan wijzen op 
opportuniteitspleging.’

H et verdomhoekje
Lise De Block is forensisch 
psycholoog, criminoloog en 
dadertherapeute bij Cen-

trum Geestelijke Gezondheidszorg 
Adentro. Bij de behandeling van pedo-

schil.’ Toch zouden steeds meer onder-
zoekers en behandelaars pedofilie een 
geaardheid noemen, omdat veel pedofie-
len het zelf zo ervaren. Meestal merken 
ze het tijdens hun pubertijd, het lijkt 
aangeboren. Zij worden ouder, maar de 
leeftijdsgroep waartoe ze zich aange-
trokken voelen, verschuift niet. Ze 
 beleven onzekerheden, twijfels. De aan-
trekkingskracht is niet zuiver seksueel, 
maar gaat ook over gevoelens van aan-
sluiting en verliefdheid, net zoals bij een 
homo- of heteroseksuele geaardheid. Er 
zijn ook pedofielen die het pas op latere 
leeftijd merken. ‘Het fundamentele ver-
schil’, accentueert Minne De Boeck, ‘is 
dat het praktiseren van pedofilie straf-
baar is. Men zou het kunnen erkennen 
als een geaardheid die nooit mag worden 
omgezet in gedrag met kinderen.’

Tegenwoordig is geaardheid nauw 
verweven met identiteit. In een artikel 
van het magazine Vice wijt David 
 Finkelhor, Amerikaans socioloog en 
directeur van het Crimes against Child-
ren Research Center, de collectieve weer-
zin om pedofilie een geaardheid te 
noemen dan ook aan het heersende idee 
dat we geaardheid moeten respecteren 
en eren, en niet mogen behandelen als 
een pathologie. Alsof de term ‘geaard-
heid’ kindermisbruik kan decriminalise-
ren. Sommige pedofielen willen effectief 
meesurfen op de jarenlange strijd tegen 
homodiscriminatie. Zoals de Nederlandse 
Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en 
Diversiteit – ook wel de ‘pedopartij’ 
genaamd – die in 2010 werd ontmanteld 
maar sinds 2020 opnieuw pleit voor de 
legalisering van kinderporno en seks tus-
sen volwassenen en twaalfplussers. Een 
partijprogramma dat mij doet kokhalzen 
en waar, aldus het Algemeen Dagblad, 
een groot deel van de pedofielen niet 
achter staat. Ik leg Wim Huys mijn 
behoefte aan een helder slachtoffer-dade-
ronderscheid voor. Hij beklemtoont: 
‘Geen enkele term, factor of oorzaak kan 
kindermisbruik ontschuldigen: wat 
iemand met zijn seksuele voorkeur doet, 
blijft een keuze. De schade die hij berok-
kent, is volledig zijn verantwoordelijk-
heid. Kindermisbruik zal altijd strafbaar 
zijn.’

N iet allemaal pedofiel
Als kind was er veel dat ik 
niet kon benoemen of ver-
klaren, maar één ding herin-

fielen die geen pedoseksueel gedrag 
hebben gesteld, baseert zij zich op twee 
pijlers. Enerzijds is er een psychothera-
peutisch traject waarbij achtergrond, 
levensloop, zelfkennis en risicobeheer-
sing worden onderzocht. Anderzijds 
wordt ingezet op het Good Lives Model. 
Men bekijkt welke behoeften de cliënt 
heeft op vlak van werk en interesses, 
helpt hem een sociaal netwerk uit te 
bouwen. Zo’n basis verkleint de kans op 
grensoverschrijdend gedrag aanzienlijk.

De seksuele voorkeur van een pedo-
fiel geeft een verhoogd risico tot pedo-
seksueel gedrag, maar ook andere 
triggers kunnen hem over de schreef 
trekken: sociaal isolement, hevige angst, 
frustratie, schaamte. In die optiek is het 
verdomhoekje dat Delphine Lecompte 
hekelde, inderdaad bijzonder gevaarlijk. 
‘Bij uitstoting kunnen pedofielen op 
zoek gaan naar lotgenoten, bijvoorbeeld 
op het internet. Hoe groter het taboe, 
hoe groter de anonimiteit, hoe groter de 
kans dat ze in contact komen met men-
sen die kinderporno uitwisselen en 

P sychiatrische stoornis
Ik ga te rade bij het Universi-
tair Forensisch Centrum 
(UFC), dat samen met veertien 

andere ambulante centra in ons land 
mensen met seksueel afwijkend gedrag 
behandelt. Gedragstherapeut, forensisch 
en klinisch psycholoog Wim Huys geeft 
therapie aan seksuele delinquenten. Hij 
benadrukt het onderscheidt tussen 
pedofilie en pedoseksualiteit. ‘Pedofie-
len hebben een seksuele voorkeur voor 
kinderen. Volgens beperkt onderzoek 
geeft 75 procent van hen daar nooit aan 
toe. De 25 procent die wel tot misbruik 
overgaat, noemt men pedoseksueel mis-
bruiker.’ Huys merkt dat een deel van 
de pedofielen inderdaad in stilte lijdt en 
geen kinderen wil beschadigen. Ande-
ren vrezen dan weer de juridische gevol-
gen, de verstoting. Volgens Minne De 
Boeck, criminologe bij het UFC en 
bezielster van Stop it Now!, de hulplijn 
voor mensen die bezorgd zijn om hun 
seksuele voorkeuren of gedrag met 
betrekking tot minderjarigen, bestaan er 
ook pedofielen die hun stoornis volledig 
onder controle hebben en een veilig, 

vervullend en gelukkig leven leiden.
Het gaat dus duidelijk niet om een 

homogene groep. Ik word me bewust 
van mijn vooroordelen.

De DSM, het handboek voor psychi-
atrische stoornissen, definieert pedofilie 
als een parafilie (seksuele afwijking) en 
een psychiatrische stoornis. Seksuoloog 
John Money onderscheidt verschillende 
chronophiliën: seksuele afwijkingen 
waarbij men specifiek tot een leeftijds-
categorie wordt aangetrokken. Pedofilie 
is een voorkeur voor minderjarigen tus-
sen de 0 en 11 jaar, zonder secundaire 
geslachtskenmerken, en komt voor bij 
1 procent van de mannen, wat in ons 
land uitkomt op circa 45.000 mannen. 
Hebefilie is een voorkeur voor kinderen 
in de beginnende pubertijd tussen de 11 
en 12, die secundaire geslachtskenmer-
ken ontwikkelen. Efebofilie is dan weer 
een aantrekkingskracht tot pubers tus-
sen de 13 en 16 jaar. Zij zijn minderjarig, 
de wet verbiedt zestienplussers – die in 
ons land seksueel volwassen worden 
beschouwd maar juridisch niet kunnen 
instemmen met seks met een gezagsper-
soon – seksuele handelingen met hen te 
verrichten. Volgens de DSM vallen 
hebefilie en efebofilie níét onder de noe-
mer psychiatrische stoornis.

Zo’n 90 à 100 procent van de mannen 
heeft zich al aangetrokken gevoeld tot 
een minderjarige die er seksueel volwas-
sen uitzag. Maar een minderheid heeft 
een expliciete voorkeur. ‘Om van een 
voorkeur te spreken, ‘ nuanceert Huys, 
‘moet de aantrekking minstens zes 
maanden aanhouden. Het hoeft niet om 
een exclusieve voorkeur te gaan: je kunt 
je zowel tot volwassenen als tot minder-
jarigen aangetrokken voelen.’

G eaardheid
Is pedofilie een geaardheid, 
zoals Lecompte beweert? 
Daarover bestaat geen con-

sensus, de spanning tussen wat aange-
boren is en wat deel is van je opvoeding 
en omgeving speelt ook in deze kwestie. 
‘Ook hier is het  nature-nurture-debat 
heel complex’, zegt Huys. ‘De weten-
schap doet geen uitspraak, we zullen het 
wellicht nooit weten. Bij een homo- en 
heteroseksuele geaardheid is er sprake 
van twee volwassen mensen die allebei 
toestemming kunnen geven. Een kind 
kan dat nooit. Dat is een essentieel ver-
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