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MISBRUIK KINDERPORNO

Opa Toet Toet komt
nooit meer langs
Geert, een aimabele zestiger, is binnen de Doesburgse
gemeenschap een actieve vrijwilliger. Hij draait bardiensten bij
de voetbalclub en doet boodschappen voor ouderen. Dan
wordt hij opgepakt voor het downloaden van kinderporno.
Tussen de vele afbeeldingen zit een filmpje met zijn eigen
dochter. En een foto van een baby.
Henk van Gelder

et is maandag 12
september 2016.
Een subtropische dag, zelfs
de warmste
twaalfde september sinds
1959. Het is de dag waarop de wereld voor Gerlin en haar man Peter
instort. Tegen het eind van deze
maandagochtend staat Gerlin in
Doesburg bij de peuterspeelzaal
om haar twee kinderen - Jordi van
4 en Naomi van 2,5 - op te halen.
Haar mobieltje rinkelt. Politie. Is
Gerlin vandaag thuis? En kan haar
man Peter daar ook bij zijn?
Twee uur later, als Peter van zijn
werk is thuisgekomen, staan er
twee rechercheurs op de stoep. Ze
leggen een foto van een baby op de
salontafel. Is dit uw dochter? Peter
en Gerlin, stomverbaasd en dodelijk verontrust kunnen alleen
maar knikken. Tot hun immense
spijt moeten de rechercheurs vertellen dat er foto’s van hun dochtertje zijn aangetroffen op een
computer met kinderporno. Ook
de foto’s van Naomi zijn pornografisch van aard. Er is een verdachte
aangehouden.
Direct denkt Gerlin maar aan
één naam: Geert. Slechts eenmaal
heeft ze haar dochtertje alleen gelaten. Bij Geert. Bedoelen ze hem?
De zedenrechercheurs bevestigen
dat niet, maar tonen interesse in
Geerts doen en laten. Wat is zijn
band met dit jonge Doesburgse
gezin? Willen Gerlin en Peter aangifte komen doen?

H

Complicatie
,,Ik laat mijn kinderen nooit alleen. Ik ben juist zeer beschermend.’’ Dat heeft een reden, vertelt Gerlin. Ze verloor haar eerste
kind door een complicatie tijdens
haar zwangerschap. Robin ligt begraven op de Arnhemse begraafplaats Moscowa. Zeker toen Jordy
ter wereld kwam, waakte ze over
hem. Bang dat het mis zou gaan.
Daarom weet ze exact wanneer en
aan wie ze Naomi eventjes heeft
toevertrouwd. Op 21 oktober 2015.
Toen zij met Jordy in het ziekenhuis van Zevenaar de kno-arts be-

zocht. Geert bracht hen. Hij bleef
in de auto achter. Met Naomi. ,,Ga
maar, zei hij, ik let wel op.’’
In een woonkamer vol kinderspeelgoed ergens in Doesburg valt
een stilte. Gerlin huilt. Man Peter
is buiten in het lentezonnetje gaan
roken. Bij terugkomst zet hij koffie
neer en een kopje thee voor Tamara. De medewerkster van
Slachtofferhulp is voor het gezin
een onmisbare steunpilaar geworden. De kinderen zijn afwezig. Peter luistert, Gerlin vertelt. Het is
drie weken na de rechtszaak,
waarin Geert is veroordeeld. Voor
het jarenlang stelselmatig misbruiken van zijn eigen dochter. En
voor het maken van kinderporno
met Naomi, toen amper 14 maanden oud.
Vijf jaar geleden verscheen
Geert in hun leven. Via een vrijwilligersproject van de gemeente

Doesburg komt hij het jonge gezin
ondersteunen. Gerlin is voor de
tweede keer zwanger geworden.
Het gezin zit in de bijstand. Er is
geen auto. Een brommertje dient
als vervoersmiddel. Vanwege de
eerdere zwangerschapsvergiftiging, die Robin het leven kost,
staat Gerlin onder toezicht van de
gynaecoloog. Wekelijks wordt ze
voor onderzoek in het Arnhemse
Rijnstate verwacht. Trouw met
zijn zwangere vrouw achterop tuft
Peter heen en weer tussen Arnhem en Doesburg. Met een dikke
buik op een brommertje. Gekkenwerk, zo oordelen de gynaecologen.

Verlossende engel
Dankzij het project ‘de Buurtacademie’ waarin dorpsgenoten elkaar helpen, verschijnt Geert als
verlossende engel. De aimabele

5 jaar cel en tbs
De rechtszaak tegen
de 62-jarige Doesburger diende op
dinsdag 21 februari.
De 62-jarige Doesburger wordt voor
seksueel misbruik,
het maken en bezitten van kinderporno en ontucht
met een baby veroordeeld tot 5 jaar
en tbs. Dat is conform de eis van het
Openbaar Ministerie. De man aanvaardt zijn straf.
Hij misbruikte zijn
dochter tussen haar
6de en 13e levensjaar. Het misbruik
was tussen de periode van 1995 tot
2003 in Dieren. Hij
betrekt daarbij zelfs
een huisdier.
De geestelijke vermogens van de man
zijn tijdens de straf-

zaak onderzocht.
Volgens de psychiater en de psycholoog
lijdt hij aan parafilie
in de vorm van pedofilie, zoöfilie en
een seksverslaving.
Er is sprake van een
stoornis in het autismespectrum. Hij
is verminderd toerekeningsvatbaar.
Het recidiverisico
wordt hoog ingeschat vanwege zijn
egocentrische en
narcistische gerichtheid op seksuele behoeftebevrediging,
zijn cognitieve vervormingen. Hij
heeft weinig tot
geen inzicht in zijn
grensoverschrijdend seksueel gedrag.
Uit de uitspraak:
,,Verdachte heeft
door zijn handelen

op grove wijze misbruik gemaakt van
zijn morele en fysieke overmacht als
vader over zijn
dochter en daarbij
in ernstige mate het
vertrouwen geschonden dat zij in
hem als vader
mocht stellen.’’
,,De ouders van de
baby hebben verdachte in vertrouwen genomen en dit
vertrouwen heeft
verdachte op gruwelijke wijze geschaad. Verdachte
heeft het handje van
de baby op zijn geslachtsdeel gelegd
en hier een foto van
gemaakt. De angst
en woede die dit
handelen bij de ouders van de baby teweeg heeft gebracht
is groot.’’

zestiger staat hen ten dienst als
chauffeur. De benzine en parkeerkosten krijgt hij vergoed. Met haar
hoogzwangere buik past Gerlin
ternauwernood in zijn gele Japanse koekblikje. Ze hebben er lol
om. Gerlin raakt al snel op Geert
gesteld.
In vier jaar tijd - als Jordy intussen is geboren - groeit Geert uit
van chauffeur tot hechte huisvriend. Geert voelt als familie. ,,Hij
was als een vader voor mij en als
een opa voor onze kinderen.’’ De
Doesburger eet geregeld mee en
komt op de verjaardagen. Met Gerlin bezoekt hij het grafje van Robin. Ze praten veel. Gerlin heeft
geen gemakkelijke jeugd gehad.
Jordy is dol op Geert. ,,Opa Toet
Toet’’, juicht het mannetje als
Geert bij het voorrijden claxonneert.
Begin januari 2015 wordt Naomi
geboren. Vanzelfsprekend komt
Opa Toet Toet op kraamvisite. Hij
doet een beetje verlegen over zijn
kraamcadeautje: een babytruitje.
‘Superstar’ staat er op. Babykleertjes uitzoeken, grapt Geert, is niets
voor een oude man. Zijn ex-vrouw
heeft hem geholpen. Peter en Gerlin hebben haar één keer ontmoet.
Bij het Elviscafé tijdens de kermis.
Geert is actief als vrijwilliger.
Hij staat achter de bar van de voetbalclub en het wijkcentrum, doet
boodschappen voor hulpbehoevende ouderen en fungeert als
chauffeur. Vlak nadat Naomi is geboren verruilt hij zijn gele Japannertje voor een iets grotere zwarte
Hyundai. Wel zo handig, lacht
Gerlin, nu Naomi ook mee moet.
In die wagen is het gebeurd.
Op de ochtend van 21 oktober
2015, als Gerlin met Jordy naar het
ziekenhuis moet, brengt Geert
hen. Gerlin laat Naomi achter bij
hem in de auto. Voordat Gerlin
met Jordy het ziekenhuis binnenloopt, overhandigt ze Geert een
tuitbeker en koekjes. Voor het geval Naomi wakker wordt. Een half
uurtje later is ze terug bij de auto.
Naomi huilt. ,,Sorry, ze is wakker
geworden’’, zegt Geert verontschuldigend. Hij rijdt hen terug
naar huis.
Bijna een jaar later in september
als twee zedenrechercheurs in
Doesburg op de stoep staan, zit
Geert al weken vast. Opgepakt
voor het downloaden van kinderporno. Tussen de honderdduizenden afbeeldingen van misbruikte
kinderen op Geerts computer
wordt een filmpje van zijn dochter
aangetroffen. En een foto met een
baby. Haar handje ligt op een gezwollen mannelijk geslachtsdeel.
Die van hem, bekent Geert.
Peter en Gerlin kennen die gruwelijke details dan nog niet. Ze

hebben de foto’s nooit willen zien.
,,Het doen van de aangifte in Arnhem duurde bijna drie uur. Het
werd gefilmd. Alle rechercheurs in
dit onderzoek waren heel lief. Zo
geduldig. Ik heb zoveel respect
voor die mensen. Al die rotzooi die
ze moeten bekijken en onderzoeken.’’
‘Zedenzaak schokt Doesburg’,
kopt De Gelderlander na Geerts arrestatie. De burgemeester komt op
bezoek. Ze belooft steun. Tegelijkertijd wordt met klem verzocht
de media te weren en niets naar
buiten te brengen. Is dat om hun
te beschermen of Doesburg? Ze

Ik wil steeds haar
handjes wassen,
om de viezigheid
af te spoelen
- Gerlin

twijfelen achteraf. ,,Geert werkte
tenslotte voor de gemeente. Wij
moesten onze mond houden.’’
Tot hun afschuw horen ze op de
eerste rechtszitting dat Geert jarenlang zijn dochter heeft misbruikt. Geert zelf is er niet. Tot
woede van Gerlin. ,,Ik heb me
klem gevreten aan de Oxopam. En
dan durft hij niet te komen. Ik was
letterlijk kotsmisselijk.’’

Binnenvetter
Peter en Gerlin kunnen samen
moeilijk over het misbruik praten.
Hun relatie lijdt eronder. Peter is
een binnenvetter. Hij loopt in de
ziektewet. Gerlin hyperventileert.
Ze voelt zich zo schuldig. Met die
schuldgevoelens leven valt ontzettend zwaar. Onophoudelijk ziet
Gerlin haar lieve kleine meid
weerloos in de kinderstoel zitten,
terwijl Geert walgelijke dingen
met haar doet. ,,Het liefst was ik
nog steeds continu haar handjes
af, om de viezigheid van haar af te
spoelen.’’
Op de dag van de echte rechtszaak staat Gerlin al om 05.00 uur
naast haar bed. Ach, ze heeft toch
niet geslapen. De kinderen gaan
naar een veilig opvangadres. In
Arnhem vangt Tamara van slachtofferhulp haar op bij het Paleis van
Justitie. De drie rechters zitten om
09.00 uur al klaar als ze de rechtszaal betreedt. Geert wacht beneden
in de cel en zal worden aangevoerd.
Ondanks de kalmeringsmiddelen
wordt Gerlin bevangen door paniek. Ze krijgt spontaan rode vlekken. Tamara begeleidt haar naar
buiten. Peter blijft zitten. ,,Het deed
mij zoveel pijn dat ik Peter in de
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‘Pedoseksueel
gaat niet
met pensioen’
Deze Doesburgse zedenzaak is een bijzondere zaak, zegt criminoloog Anton
van Wijk van Bureau Beke in Arnhem en
gespecialiseerd in zedenzaken. ,,Ik sta hier
van te kijken. Dit is atypisch’’, zegt hij na
het verhaal te hebben gelezen.
De combinatie van een dader die incest
pleegt en tevens kinderen buiten het gezin misbruikt komt niet vaak voor. Vaak is
incest verklaarbaar uit allerlei stressfactoren en het feit dat het kind voorhanden is.
Na een goede behandeling is de kans op
recidive vaak weg. Bij pedofielen die kinderen buiten het gezin misbruiken ligt
dat anders.
Dat de Doesburgse zedendader al op
leeftijd is, verbaast Van Wijk niet. Zedendaders als verkrachters worden na hun
dertigste gaandeweg minder actief. Een
pedoseksueel gaat nooit met pensioen.
Hun afwijkende seksuele voorkeur voor
kinderen verdwijnt niet.
,,Het komt vaker voor dat daders zich
door zijn vrijwilligerswerk geliefd willen
maken. Mensen vertrouwen hem, zijn
misschien zelfs afhankelijk van hem. Dergelijke daders lijken calculerend te werk
te gaan’’, zegt Van Wijk.
,,Ik snap de angst van de ouders. Hun
ongerustheid of hun zoontje ook is misbruikt is terecht. Ik deel die zorg. Dit is
iets dat je als vader en moeder wilt weten,
al wil je het ook liever niet weten.’’
Van Wijk kan zich voorstellen dat de
ouders boos zijn op de burgemeester. ,,De
burgemeester van Doesburg wilde de
zaak geenszins onder het tapijt vegen,
denk ik. Ik herken deze strategie uit andere zedenzaken. Bij grote zedenzaken
stellen gemeente, politie, Openbaar Ministerie een zogeheten onrustteam samen. Dat heeft twee redenen. Het moet
maatschappelijke onrust voorkomen. Je
wilt geen wilde verhalen of een volksgericht. Anderzijds geeft dit de politie de
mogelijkheid om in alle rust haar onderzoek te doen. Dit zijn complexe recherchezaken.’’

䊴 AFBEELDING JEROEN NISSEN

steek moest laten.’’ Ze gaat toch
weer naar binnen. Ze ziet dat de
dochter van Geert van haar
spreekrecht gebruikmaakt. Vervolgens luistert Gerlin hoe een
medewerker van slachtofferhulp
haar verklaring voorleest.
De man die haar leven tot een
hel heeft gemaakt ziet ze aleen
op de rug. ,,Hij was dikker geworden.’’ De laatste keer dat ze
hem zagen was in augustus 2016.
Toevallig bij de wasplaats van
tankstation Schel. Geert deed
raar, afstandelijk. Hij reed vlug
weg zonder de kinderen een blik
waardig te keuren. Jordy was er
verdrietig van. ‘Komt opa Toet
Toet nog een keertje’, vraagt hij
nog wel eens.
Na de rechtszaak komt Gerlin
liever niet meer buiten. Mensen
kletsen. Ze voelt het in de supermarkt, bij school. De steelse blikken maken haar klein. Sommigen denken dat Geert haar vader

is. Anderen zeggen dat ze Geerts
dochter vast heel dankbaar is. Zo
is het niet gegaan, zou ze hen
willen toeschreeuwen. Het was
de Duitse politie die Geert als
pedofiel ontmaskerde. ,,Daarom
wil ik dit verhaal in de krant vertellen.’’
De achterdeur vliegt open.
Twee kinderen stormen naar
binnen. Ze zijn onder hoede van
een vriendin in de speeltuin wezen spelen. ,,Mam, ik heb op de
kabelbaan gezeten’’, roept Jordy.
Naomi holt naar haar moeder.
Die trekt haar op schoot. Ze
knuffelen. Onopvallend veegt
Gerlin haar tranen weg.
■ De namen van de kinderen in dit
verhaal zijn gefingeerd. Geert, de
62-jarige Doesburger is inmiddels
veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs
voor seksueel misbruik, het
maken en bezitten van kinderporno en ontucht met een baby.

