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nieuwsgierig hè. Spannend. Iets wat niet mag. Het voelde wel goed eigen-
lijk om die boekjes stiekem te bekijken.’ 

Vlak na de basisschoolperiode, hij is dan ongeveer dertien jaar, 
krijgt Johan de sterke behoefte om zich te ontkleden in het park en 
zijn geslachtsdeel te laten zien aan volwassen vrouwen. 
‘Ik zat in de puberteit, hormonen speelden op een gegeven moment zo op 
dat ik dacht: ik zoek wel contact met iemand die ik niet ken op afstand, 
grote afstand. Ik laat me zelf wel zien. Dat is spannend. Het wond mij op, 
ik kreeg er een stijve van. En dat was ook nieuw voor mij. Ja, dat kende ik 
niet en dat voelde wel prettig uiteindelijk. Ze moeten zien hoe ik mij voel 
en, niet iedereen, maar één persoon die mag het dan wel zien.’ 

Johan ontkleedt zich gedurende een aantal maanden wekelijks in 
het park. Er zijn wel eens vrouwen die ‘viezerik’ of iets dergelijks 
tegen hem zeggen. In eerste instantie vindt hij dat niet leuk, maar 
de opwindingsroes is sterker: hij trekt zich niets aan van dergelijke 
opmerkingen. Na een aantal maanden betrapt de politie Johan en 
nemen ze hem mee naar het bureau. Zijn vader reageert: ‘Ach, het 
is een kwajongensstreek.’ Moeder is wel boos op Johan en hij moet 
voortaan direct uit school naar huis komen.

Vrouw in nachthemd
Ten tijde van de schennisplegingen gaat Johan naar de lts. Het gezin 
verhuist en hij komt op een voor hem nieuwe school. Hij stroomt 
halverwege het jaar in en vindt het ‘spannend en eng’. Het pakt goed 
uit voor Johan. Hij haalt zonder problemen zijn diploma en gaat wer-
ken bij een klein bedrijf. Daar werkt hij een aantal jaren tot zijn tevre-
denheid. Nog tijdens zijn opleiding aan de lts krijgt Johan verkering 
met een meisje dat hij kent van de sportclub. Met haar heeft hij zijn 
eerste seksuele gemeenschap. Johan is dan vijftien jaar. Het meisje 
heeft thuis problemen en komt bij Johan en zijn ouders inwonen. 
Vanaf die tijd gaat de relatie tussen de twee steeds minder goed. 
‘Op een gegeven moment ging het niet meer tussen haar en mij. Ze trok 
meer naar mijn moeder. Ik lag er wat buiten voor mijn gevoel en dat 
botste. Ik werd er jaloers van. Het voelde niet goed en die verliefdheid ging 
over. Ik kwam iemand anders tegen waar ik ook vlinders van in m’n buik 
kreeg. Vlinders die wat doofden bij de ene vriendin. Zo werkt dat meestal 
bij mij. Iemand waar ik heel veel mee omga en die ook weer aandacht aan 
mij besteedt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is geweest. Iemand die 
interesse toont.’

Het schennis plegen gaat door in zijn nieuwe woonplaats, ook tij-
dens diverse relaties met meisjes. Johan doet het ’s morgens vroeg 
tijdens het wegbrengen van de ochtendkrant. Het verschil is nu dat 
hij seksuele ervaring heeft opgedaan en weet wat klaarkomen is. 
Hij masturbeert tijdens het exhibitioneren en hij gluurt bij mensen 
naar binnen in de hoop dat hij een vrouw in nachthemd ziet. Johan 
zoekt hiermee spanning en aandacht en zegt het vooral te doen in 
periodes dat hij minder aandacht van zijn vriendin krijgt en hij zich 
alleen voelt. 
‘Als je geen aandacht krijgt, moet je erom vragen. Ik wilde een fijn gevoel 
hebben omdat ik me klote voelde.’

Naar zijn zeggen pleegt hij ongeveer dertig keer schennis, waarna 
de politie hem oppakt. Johan krijgt een leerstraf bestaande uit tien 

Het huwelijk van de ouders en daarmee ook het gezinsleven begint 
de nodige spanningen te kennen. De ouders maken veel ruzie, ook 
in het bijzijn van de kinderen. Het blijft bij woordenwisselingen. 
Die ruzies duren jaren. Op de basisschool heeft Johan moeite met 
de Nederlandse taal en blijft een jaar zitten. In de nieuwe klas kan 
hij niet goed aarden. Hij zoekt geen aansluiting bij de andere leer-
lingen en houdt zich op de achtergrond. Hij wordt wel eens gepest 
vanwege zijn bril, maar daarmee kan Johan naar eigen zeggen goed 
omgaan.

Opwindingsroes
Als Johan negen jaar is, maakt hij iets mee wat hem voor de rest 
van zijn leven bijblijft. Johan speelt in het park met een aantal 
buurtgenootjes en vindt een seksboekje. Ze bladeren erin, vinden 
het spannend en proberen na te doen wat ze op de afbeeldingen 
zien. De kinderen kleden zich uit en gaan op elkaar liggen. Daar 
blijft het volgens Johan bij. De ouders komen erachter en Johan 
mag niet meer naar het park, wat hij stiekem wel doet. 
‘Als kind zijnde denk je: dat is interessant. Het maakt je alleen maar 

Johan komt uit een gezin met drie kinderen, hij is de oudste. 
Hij groeit op in een volksbuurt. Zijn vader, een man van 
weinig woorden, is veel van huis vanwege zijn werk. Moeder 
werkt als schoonmaakster, ook zij werkt veel buitenshuis. 

Johan wordt door zijn ouders verwend. Hij hoeft maar een kick te 
geven en hij krijgt wat hij wil. De eerste zeven jaren, tot de geboorte 
van zijn jongere broertje, is Johan een ‘echt moederskindje’, zoals 
hij dat zelf zegt. Hij wordt de eerste jaren erg beschermd opge-
voed. De situatie verandert voor hem rond zijn achtste jaar als er 
een broertje wordt geboren. Achteraf bezien is dit voor Johan een 
belangrijk moment in zijn leven geweest. Vanaf die tijd moet hij de 
onvoorwaardelijke aandacht van zijn ouders delen. In de beleving 
van Johan gaat alle aandacht uit naar zijn jongere broertje en moet 
hij het zelf uitzoeken. Als Johan twaalf jaar is, moet hij een kran-
tenwijk nemen om zelf zijn geld te verdienen en spullen te kopen, 
terwijl zijn broertje alles krijgt wat hij hebben wil. Johan gaat vanaf 
dan zijn eigen gang en trekt zich meer in zichzelf terug.
‘Ik dacht: en ikke dan, waar is mijn aandacht?’
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Verkracht door geweld

Verkrachters gebruiken geweld of dreigen 
met geweld. Sommigen gaan echter 
zo ver dat het slachtoffer zich onder 
doktersbehandeling moet stellen of zelfs 
overlijdt aan de gevolgen van het geweld. 
Wie zijn die mannen die zoiets doen? Wij 
spraken met Johan, die al een aantal jaren 
in een tbs-kliniek zit wegens een zeer 
gewelddadige verkrachting. Hij vertelde 
ons zijn levensverhaal. ‘Ik wilde een fijn gevoel hebben omdat ik me klote voelde’
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bijeenkomsten waarin over seksualiteit wordt gesproken. Hij heeft 
er niets van geleerd. Het enige wat hij ervan onthoudt, is een com-
positietekening op het politiebureau die verdacht veel op hem lijkt. 
Johan schaamt zich niet voor de delicten; niemand kent hem in zijn 
nieuwe woonplaats.

De eerste aanranding
Het seksueel afwijkende gedrag van Johan escaleert in de tijd dat 
zijn ouders, bij wie hij nog thuis woont, veel ruzie hebben. Het is 
thuis een rotsituatie die Johan zoveel mogelijk probeert te ont-
vluchten. Overdag is dat niet moeilijk, want hij werkt. ’s Avonds 
ontvlucht hij het huis en zwerft hij rond op straat. Een manier 
om zich te ontdoen van die spanning is exhibitioneren en gluren, 
in combinatie met masturberen. Maar dat levert op een gegeven 
moment niet voldoende bevrediging op voor Johan. Op zijn negen-
tiende jaar pleegt hij zijn eerste aanranding. 
‘Je krijgt op een gegeven moment geen respons meer op het schennis 
plegen. Terwijl ik dat eigenlijk wel wou. En net dat ik denk, als ik ’t bij de 
volgende die langskomt niet krijg, dan pak ik ’t maar. Aandacht. Negeren 
is in dit geval de druppel. Ik voelde me constant genegeerd. Uiteindelijk is 
het een opstapeling van een heleboel keren bij elkaar. Om dat gevoel dan 
kwijt te raken; door alleen schennis te plegen loste ik ’t niet op. Daar moest 
wel een tandje bij. Ik haalde daar mijn kick niet meer uit.’

Over de aanranding zegt Johan dat hij speciaal een plaats uitzoekt 
waar hij snel weg kan. Hij heeft namelijk wel angst voor het betrapt 
worden, niet zozeer door de slachtoffers maar door passerende 
mannen die hem een lesje willen leren. Hij wacht totdat er een 
vrouw alleen voorbij komt, in de leeftijd van twintig tot veertig 
jaar. Hij benadert het slachtoffer van achter en aait over haar billen 
en borsten, over de kleren heen, en rent daarna weg. Johan zegt in 
totaal vijf aanrandingen te hebben gepleegd. 
Op het moment van de delicten – en vlak ervoor – ervaart hij een 
prettig gevoel. Een paar seconden na het delict voelt hij zich echter 
‘klote’ en denkt: wat heb ik nu weer gedaan? Op dezelfde plaats 
als waarvandaan hij de aanrandingen pleegt, begaat Johan op een 
dag een schennisdelict. De politie, die inmiddels aangiften van 
enkele slachtoffers heeft gekregen, vat Johan op die plaats in zijn 
kraag. Hij wordt naar het bureau gebracht en verhoord vanwege 
de aanrandingen. Uiteindelijk bekent Johan. Hij wordt veroordeeld 
tot drie jaar, waarvan een half jaar onvoorwaardelijk, plus toezicht 
van de reclassering. Zijn ouders en vriendin zijn boos. Zijn baas 
bedankt voor Johans diensten als hij van de delicten hoort.

Lazarus gezopen
Johan zit zijn straf uit. Nadat hij vrijkomt, koopt hij een eigen ap-
partement van zijn spaargeld. Hij vindt al snel een nieuwe baan in 
de horeca. In zijn voorwaardelijke straftijd volgt hij een dagbe-
handeling voor zijn seksueel afwijkende gedrag en behoeften. Die 
behandeling gebeurt in een andere plaats. Eenmaal per week reist 
Johan op en neer. De behandeling vindt hij maar niets, hoewel hij 
wel meer sociale vaardigheden heeft geleerd, en het reizen begint 
hem te ergeren. Hij gaat weer schennis plegen.
‘Die drang is dan echt gewoon zo sterk… In dit geval was het in de plaats 
waar ik dagbehandeling volgde. Ik voelde me klote en alleen. Niemand 

en frustraties die de onderzochte mannen in de loop van hun leven 
hebben opgedaan, worden opgepot. Het geweld bij de geweld-
dadige verkrachter lijkt vooral een manier om die opgekropte frus-
traties te uiten en wel op een seksuele manier. Aan die geweldsex-
plosie gaat vaak iets vooraf, de welbekende druppel. Johan kende 
een verleden waarin hij naar aandacht zocht; de echtscheiding van 
zijn ouders deed bij hem de emmer overlopen. Ook bij de andere 
verkrachters in het onderzoek bleek een vorm van krenking, het 
zich afgewezen en in de steek gelaten voelen een rol te spelen in de 
aanloop naar het delict. De gewelddadige verkrachters proberen 
die negatieve gevoelens eerst nog te dempen met alcohol of andere 
middelen, maar uiteindelijk slaan ze in een roes helemaal door, met 
alle gevolgen van dien. Het verzet van het slachtoffer maakt hen 
alleen maar bozer en gewelddadiger. Na het delict komen ze bij 
zinnen en vragen zich af wat ze hebben gedaan.   n

Lees meer over gewelddadige verkrachtingen en verkrachters in: 
A. van Wijk & Y. Schoenmakers, Doorgeslagen: Een exploratief 
onderzoek naar gewelddadige verkrachtingen en verkrachters, 
2011, Boom/Lemma, Den Haag 

zedendelict meer tot aan zijn arrestatie.
Anderhalf jaar na het delict wordt Johan opgeroepen om zijn DNA 
af te staan in het kader van een bevolkingsonderzoek naar aanlei-
ding van de verkrachting die hij heeft gepleegd. Johan weet dan 
dat hij erbij is. Niettemin geeft hij zijn DNA af en wordt gearres-
teerd. De gedragsdeskundigen stellen dat hij een persoonlijkheids-
stoornis heeft. Hij wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht 
en krijgt zes jaar gevangenisstraf plus tbs. Johan gaat niet in hoger 
beroep; hij accepteert zijn straf en denkt dat de tbs wel een paar jaar 
kan duren. Hij is naar eigen zeggen op de goede weg. Hij hoopt 
binnen afzienbare tijd op begeleid verlof te gaan. Volgens hemzelf 
maakt hij een goede kans.

Opgekropte frustraties
Mannen als Johan passen veel geweld toe voor, tijdens of na de 
verkrachting. In het onderzoek naar deze gewelddadige verkrach-
ters komt naar voren dat het delict niet uit de lucht komt vallen, 
maar een eindpunt is van een geschiedenis van problemen en – in 
geval van Johan – seksueel afwijkende ervaringen. De problemen 

begreep mij en ik had gewoon met mezelf te doen. Ik ging schennis plegen 
om weer een goed gevoel te krijgen. Ondanks dat ik weet dat het niet mag. 
Maar het geeft toch een bepaald machtsgevoel. Toen kwam echt een beetje 
de macht erbij kijken, van: ik maak zelf wel uit wat ik doe.

In het verleden speelt alcohol geen enkele rol in zijn leven, maar 
zijn werk in de horeca leidt ertoe dat Johan vanaf zijn 21ste steeds 
meer begint te drinken. Regelmatig verlaat hij dronken de kroeg, 
waar hij samen met kroegvrienden de hele avond heeft zitten drin-
ken. Onderweg naar huis maakt Johan gebruik van de gelegenheid 
door bij studentenhuizen naar binnen te gluren. Hij hoopt naakte 
meisjes te zien of vrijende stelletjes. 
Op een zaterdag gaat het mis. Aan het eind van de middag krijgt 
hij te horen dat zijn ouders gaan scheiden. Johan is hiervan erg van 
slag. Hij gaat naar het café en begint te drinken. In de loop van de 
avond komen enkele bekenden van hem binnen, maar Johan praat 
er niet met hen over. Hij blijft doordrinken. Tegen sluitingstijd 
gaan de bekenden weg en ook Johan, inmiddels behoorlijk onder 
invloed, gaat naar huis. Johan vertelt over de aanloop tot de daar-
opvolgende gewelddadige verkrachting:
‘Ik heb me echt het lamlazarus gezopen. Ja, ik was boos en probeerde met 
m’n vrienden vrolijk te worden. Op een gegeven moment ging iedereen 
weg en daar zat ik dan alleen met nog steeds die boosheid in me en ik kon 
er niet over praten. Zelfbevrediging is toch een bepaalde manier om mij 
rustiger te krijgen of prettiger te voelen. Toen ben ik naar de oude buurt 
gegaan waar die huurwoning was. Waar ik alles kende, studentes, toen 
ben ik gaan gluren. Misschien om een bepaalde ontlading te krijgen.’

Johan gluurt bij een huis naar binnen en ziet een vrouw van rond 
de twintig jaar zich omkleden en haar nachthemd aantrekken. Hij 
fantaseert over het betasten van de vrouw. Het windt hem erg op 
dat ze onder het nachthemd naakt is. Hij loopt achterom, voelt dat 
de achterdeur open is, sluipt naar binnen en komt in de slaapkamer 
van de vrouw. Over het verdere verloop vertelt Johan:
‘In eerste instantie zag ze me niet, het was vrij donker daar. Ik wilde haar 
betasten en daar schrok ze van. Ze draaide zich om en begon te schreeu-
wen. Ik heb mijn hand op haar mond gedrukt, maar dat hielp niet. Toen 
een kussen op d’r hoofd gedrukt en doorgaan met betasten enzo. Toen ver-
zette ze zich, schoppen en slaan. Toen kwam die boosheid alleen maar meer 
bij mij naar boven. Toen ben ik helemaal doorgeslagen. Want ik moest op 
een gegeven moment toch m’n zin krijgen. Ik heb haar zo hard geslagen 
dat je er niet vrolijk van wordt; ik heb me echt als een beest gedragen.’

Anderhalf jaar later
Het slachtoffer is dermate murw geslagen dat Johan zijn han-
den vrij heeft waarna hij haar vaginaal en anaal verkracht. Hij 
heeft geen condoom om en maakt zich op dat moment ook niet 
druk om zijn achtergelaten DNA. Het delict heeft al met al tien 
minuten geduurd. Johan realiseert zich wat hij heeft gedaan en 
verdwijnt zo snel mogelijk uit het huis. De dagen erna is hij erg 
gespannen en schrikt als hij een politieauto met sirenes hoort. Hij 
houdt ook de plaatselijke krant nauwlettend bij om te zien of de 
verkrachting al bekend is. Johan denkt niet aan het slachtoffer. 
Hij is alleen maar met zichzelf bezig; shit, stel je voor dat ze me 
pakken. Na drie maanden ebt dat gevoel langzaam weg en pakt 
hij zijn leven weer op. Johan pleegt naar eigen zeggen geen enkel 

‘Ik heb me echt als een beest gedragen’‘Ik weet dat het niet mag, maar het geeft toch een bepaald machtsgevoel’
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