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S chuin voor ons zit hij. de ver-
dachte. ik zie alleen zijn achter-
hoofd, zijn schouders, zijn voe-
ten die zenuwachtig heen en
weer bewegen. nadat een van de

rechters de aanklacht heeft voorgelezen,
verklaart de verdachte dat hij onschuldig is.
dat heeft hij steeds gedaan. 

een lafaard vind ik hem. je auto bij een
schoolplein parkeren, een meisje van tien
bij je roepen en dan je broek laten zakken.
Veel triester kan ik het niet bedenken. Ver-
volgens botweg ontkennen, dat is een greep
uit de onderste lade van een sinistere kast
vol lafheid. 

Het meisje van tien is onze dochter. in-
middels is ze dertien. de kwestie heeft bij
haar geen diepe littekens achtergelaten, een
schrammetje op haar ziel hooguit. toch valt
ze nu al onder dat schrikbarend hoge per-
centage vrouwen dat met seksuele intimi-
datie te maken hebben gehad. 

nog nooit was ze zo bang geweest. dat die
lafaard vanuit zijn auto probeerde haar arm
te grijpen, dat hij achter haar aan reed toen
ze haar fiets pakte en ervandoor ging; het
zijn de redenen waarom we meteen aangifte
deden bij de politie. de behoefte hem te
straffen was daarbij niet ons uitgangspunt,
wraakgevoel evenmin. dit was iemand die
tot de orde moest worden geroepen voordat
hij weer zou toeslaan, en wellicht erger. dit
was iemand die behandeling nodig had.

de politie was er meteen, onze dochter
kon haar verhaal doen en kreeg een knuffel-
beer van Slachtofferhulp. er was ook een te-
lefoontje van een getuige die iets verdachts
had gezien en een kenteken doorgaf. Lutte-
le uren na het eerste verhoor stonden de
agenten opnieuw op de stoep. ze hadden de
waarschijnlijke dader te pakken. een week
eerder had hij in een nabijgelegen stad klei-
ne kinderen lastiggevallen. ze waren hem al
op het spoor en hadden voldoende redenen
hem een aantal dagen vast te zetten. 

Nu zit hij daar voor ons. zijn voeten gaan
nog steeds heen en weer. tegenover hem
zitten de rechters, drie in getal. de meer-
voudige strafkamer van de arrondisse-
mentsrechtbank noord-nederland. Het be-
treft hier een zedenzaak en dan gaat justitie
niet over een nacht ijs. Schennispleging, zo
formuleerde de agente het toen ze proces-
verbaal opmaakte. Onze dochter is getuige
geweest▶ van seksuele handelingen, staat
in de brief van het Openbaar Ministerie. de
rechter heeft het onverbloemd over een stij-
ve piemel, erin knijpen, eraan trekken. 

ik kijk naar mijn vrouw die naast mij zit.▶

een zedenzaak
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Je wilt het je dochter van tien besparen:
zo’n potloodventer die haar vlak bij
school de pas afsnijdt. Toch overkwam dat
het gezin van Flip van Doorn. Gelukkig is
de verdachte snel gepakt. Maar eenmaal
in de rechtszaal krijgt het verhaal een
heel andere wending.

tekst FLIP VAN DOORN  illustraties PETRA URBAN

De dader
en mijn
dochter
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als blikken konden doden was het vonnis al
voltrokken. Schuin achter haar zit de familie
van de verdachte. gespannen. Betraande
ogen. ze wonen een paar straten bij ons van-
daan. Onze dochter durft die wijk niet meer
in, mag van ons die wijk niet alleen in.
Schoolvriendjes van onze kinderen wonen
er om de hoek. iedereen kent het huis van
die viezerik. 

De ouders van de viezerik nemen we
niets kwalijk. We wonen in een klein stadje.
niet iedereen kent iedereen, maar veel
scheelt het niet. We horen dat zij er kapot
van zijn, aanvankelijk zelfs geen boodschap-
pen meer durfden doen. doodgewone, fat-
soenlijke mensen, volgens de lokale tam-
tam. een hecht gezin.

de dochter van de buren kwam een dag na
het voorval thuis van haar middelbare
school met een foto op haar mobieltje. een
foto van de verdachte die rondging op Face-
book. de dader was al aan de digitale schand-
paal genageld. de hele school wist ervan,
vertelde ze. dat haar eigen buurmeisje het
slachtoffer was wist ze nog niet. Wij hadden
geen behoefte de foto te bekijken.

een buurman kwam ons vertellen hoe ge-
schrokken hij was. Hij kende de verdachte
van vroeger, had hem voetbaltraining gege-
ven. een beetje stille jongen, wat op zich-
zelf. Maar beslist niet iemand die je van
zoiets zou verdenken. Ongeloof. Plaatsver-
vangende schaamte.

Mensen met wie we anders zelden een
woord wisselden, kwamen op school naar
ons toe. zonder dat we erom vroegen kregen
we een naam, een adres. iedereen wist ervan
of leek de verdachte te kennen. ze wisten
bovendien wel wat ze met zo’n jongen zou-
den doen. er leek weinig nodig voor een
volksgericht. 

Tussen het voorval en de rechtszaak zijn
negen maanden verstreken. de rechters
hebben veel vragen, de verdachte geeft op al-
le vragen antwoord. Hij staat op en loopt
naar een van hen om een foto te bekijken.
als hij zich omdraait en terug naar zijn stoel
gaat, kijkt hij ons aan. niet kort en schichtig,
maar lang. recht in onze ogen. dat verbaast
me, zoals zijn blik me verbaast. doordrin-
gend. Open. Verdrietig. 

Ook in zijn antwoorden is hij verbazing-
wekkend open. ik had verwacht een stugge
jongen te treffen die zich zou beroepen op
zijn zwijgrecht. de verdachte vertelt precies
waar hij geweest is en wat hij op de bewuste
dagen heeft gedaan. 

Hij staat terecht voor twee aanklachten.

in de andere zaak zijn er onsamenhangende
verklaringen, een half kenteken. Het enige
wat zeker is, is een tijdstip. een tijdstip
waarop de verdachte aan het werk was. dat
kan hij aantonen. “edelachtbare, dat noem
ik een alibi”, merkt zijn advocaat fijntjes op
in zijn pleidooi. in onze zaak is er een volle-
dig kenteken. Het kenteken van de auto van
de verdachte. 

toch krijg ik gaandeweg de zitting sterk
het gevoel dat er iets niet klopt. Onze doch-
ter heeft twee verklaringen afgelegd en is
twee uur lang ondervraagd door een recher-
cheur van de zedenpolitie. Hoe jong ze ook
was, ze had telkens een consequent en sa-
menhangend verhaal, een duidelijke be-
schrijving van de dader en zijn auto. een ble-
ke jongen met lichtblond haar en een wat
ongezond, slungelachtig voorkomen. zijn
auto was donkerblauw, bijna zwart. ik kan
een glimlach nauwelijks onderdrukken als
de rechter voorleest dat ze het zo’n kleine
auto vond, ‘niet handig voor vakanties’. 

Schuin voor ons zit een stevige jongen
met kort, donker haar. Met foto’s kan hij
aantonen dat hij ten tijde van het misdrijf er

precies zo uitzag. Bakkebaarden, oorringen,
details die onze dochter beslist opgemerkt
zou hebben. zijn auto is lichtblauw en vier-
deurs. Prima geschikt voor vakanties. 

rond het tijdstip van het voorval reed de
verdachte langs het schoolplein. Hij doet
geen moeite dat te ontkennen. Maar hij
houdt vol dat hij niet op de parkeerplaats is
geweest waar het gebeurde. Hij was op weg
van zijn werk naar huis. tot mijn eigen ont-
steltenis begin ik te twijfelen. Het lijkt erop
dat deze jongen op het verkeerde moment
op de verkeerde plek is geweest. ik ben blij
als de rechter na twee uur de zitting voor een
kwartiertje schorst. Het duizelt me. 

Een paar tellen later staan alle aanwezi-
gen bij de koffieautomaat in de hal van het
gerechtsgebouw. als iemand de behoefte
zou voelen een ander op zijn gezicht te
slaan, dan zou dat zomaar kunnen gebeuren.
Wij voelen de behoefte de ouders van de ver-
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Toch krijg ik gaandeweg
de zitting sterk het gevoel
dat er iets niet klopt
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dachte de hand te schudden. die behoefte
blijkt wederzijds.

Hun zoon is naar buiten geglipt om even
te roken. de ogen van de moeder zijn rood
omrand en ook de vader worstelt met zijn
emoties. ze stellen zich aan ons voor, zeg-
gen dat ze blij zijn dat we zijn gekomen. ze
hadden ons al veel eerder willen spreken,
maar dat mocht niet van de politie.

een surrealistisch tafereel. We drinken
koffie uit kartonnen bekertjes met de ou-
ders, familieleden en de advocaat van de ver-
dachte in een zaak die is aangespannen op
basis van onze aangifte. en we begrijpen el-
kaar. zij zouden ook aangifte hebben gedaan
als hun kind iets dergelijks was overkomen.
Wij zouden ons kind ook onvoorwaardelijk
steunen, zelfs al zou hij zoiets hebben ge-
daan. Hulp zoeken. Maar hun zoon heeft
het niet gedaan, zeggen ze. ze weten het ze-
ker. daarom zijn ze zo blij dat wij er zijn.
dan kunnen ze ons laten zien dat hij on-
schuldig is. 

dan komt de verdachte weer binnen. de
jongen die in onze ogen aan het begin van de
zitting nog de lafaard was. Binnen twee
uur is ons beeld van hem gekanteld. Het
kantelt nog verder als ik hem een hand geef.
Opnieuw kijkt hij me lang en strak aan. Ook
hij is blij dat wij er zijn. Weer dat verdriet in
zijn blik, weer die openheid. Hij snapt niet▶

een zedenzaak

}
Nu zit hij daar voor ons.
Zijn voeten gaan steeds
heen en weer



10 zat e r dag  1 7 jun i 2017

wat hem overkomen is, zegt hij. Hij kan al-
leen maar eerlijk zijn, zegt hij, ook als die
eerlijkheid tegen hem werkt. zijn familie
staat om hem heen. en dan gebeurt wat ik
voor onmogelijk had gehouden: ik begin
hem werkelijk te geloven. 

De verdachte heeft twaalf dagen in voor-
arrest gezeten. Volgens de rechter heeft hij
zijn leven op orde. een baan, geen strafblad,
nooit problemen met drank of drugs. een
psychiater heeft hem onderzocht en kon
geen afwijkingen vinden. een gewone jon-
gen, de dag voor de zitting vierde hij zijn
tweeëntwintigste verjaardag. ik heb aangif-
te gedaan van een zedenmisdrijf, maar ik
heb geen aangifte gedaan tegen hem per-
soonlijk. de politie heeft hem aangemerkt
als verdachte van dat misdrijf. ik zie hem
vandaag voor het eerst en hij lijkt in niets op
de jongen die onze dochter beschreef. Ook
de politie kan zich vergissen. 

thuis vertellen we onze dochter van de
zitting. ze is nog meer in de war dan wij, had
gehoopt dat ze na de rechtszaak een streep
onder de hele zaak kon zetten. ze wil hem
ontmoeten, zien, zeker weten of hij het ge-
weest is. dat willen we allemaal. ik pluk wat
foto’s van jongens van rond de twintig van
internet, zet er een foto van de verdachte
tussen. de foto’s zeggen haar niets, geen van
alle gezichten lijkt op dat van de dader.

een dag later wandelen we samen de wijk
in waar ze al maanden niet durft te komen.
We bellen aan bij het huis waar we al die tijd
met een boog omheen liepen. zijn moeder
doet open. als de verdachte binnenkomt,
schiet onze dochter in de lach. Hoe kan de
politie hem nou hebben aangehouden? Het
allerlaatste restje twijfel dat ik nog voelde is
weg. Hier staat een jongen die een onvoor-
stelbare bak ellende over zich heen heeft ge-
kregen omdat de auto van een ander is aan-
gezien voor de zijne. Hij is keihard onder-
vraagd, heeft intieme, soms beschamende
vragen over zijn seksleven moeten beant-
woorden, heeft twaalf dagen tussen crimi-
nelen opgesloten gezeten, is in shock ge-
raakt, Hij heeft alle vertrouwen in politie en
justitie verloren, maar is eerlijk gebleven. de
minachting die ik voelde toen hij voor de
rechtbank verklaarde onschuldig te zijn, is
verdwenen. 

Het uitgebreide verhoor door de zedenre-
chercheur en de gedetailleerde verklaring
van onze dochter ten spijt komt het twee
weken na de zitting toch tot een veroorde-
ling. de verklaring van een volwassene die
een kenteken doorgeeft, blijkt zwaarder te

wegen dan het relaas van een tienjarige,
zelfs al zag die tienjarige als enige de dader
van dichtbij. Maar volwassenen kunnen zich
vergissen. ik denk aan de vuurwerkramp in
enschede, de Schiedammer Parkmoord en
andere zaken waarbij uiteindelijk bleek dat
een verdachte ten onrechte werd veroor-
deeld. Het gezicht van Lucia de Berk. Mis-
verstanden, tunnelvisie, oogkleppen. recht
en onrecht. 
de verdachte en zijn familie zijn gebroken,
maar blijven strijdbaar. Ook voor ons brengt
de veroordeling geen opluchting. 

alleen vragen. Veel vragen.
Bij het schoolplein hing destijds al weken

iemand rond die de kinderen beloerde, aan-
tekeningen maakte, zo horen we later. Leer-
lingen wisten daarvan, sommige ouders ook.
Waarom heeft niemand iets gezegd, hem
aangesproken, niemand een signalement
van hem genoteerd, een kenteken van zijn
auto? Waarom heeft de politie geen navraag
gedaan op school, onder de leerlingen?
Waarom is onze dochter niet veel eerder
met de verdachte geconfronteerd?

Hoe kan het dat wij tijdens de zitting al
heel snel in de gaten kregen dat justitie en
politie op een dwaalspoor zaten, terwijl zij
bleven vasthouden aan hun lezing? en waar-
om duurt het meer dan anderhalf jaar voor
de zaak in hoger beroep wordt behandeld? 

Een jaar en zeven maanden na de eerste
zitting zit de verdachte opnieuw schuin voor
me. Weer bewegen zijn voeten zenuwachtig
heen en weer. eens te meer verklaart hij dat
hij onschuldig is. toch is nu alles anders. We
hebben elkaar voor aanvang de hand ge-
schud. Hartelijk, vol vertrouwen. ik heb een
verklaring bij me die ik voor zal lezen, waar-
in ik namens onze dochter zijn onschuld be-
pleit. de advocaat kan aantonen dat de ver-
dachte getankt heeft op een tijdstip dat zo
dicht op het moment van het vergrijp ligt,
dat hij zich in de tussentijd onmogelijk naar
het schoolplein kan hebben verplaatst. Pin-

}
Bij het schoolplein hing
destijds al weken iemand
rond die de kinderen
beloerde
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transacties bevestigen dat. 
Ook zijn ouders stralen een ingetogen

vertrouwen uit. naast hen zit zijn vriendin.
Met haar heeft hij net een huisje gekocht,
ze willen graag kinderen. Hij is steeds open
geweest over de kwestie. tegen zijn werkge-
ver, die achter hem is blijven staan. tegen
zijn vriendin, toen ze verkering kregen.

De uitspraak volgt twee weken later. in
hoger beroep wordt de verdachte vrijgespro-
ken. dat kon bijna niet anders; toch voel ik
opluchting. ik voel me niet verantwoorde-
lijk voor de ellende waar hij doorheen is ge-
gaan, maar ik ben wel blij dat ik hem heb
kunnen helpen eruit te komen. 

dit keer gaan er geen foto’s rond op socia-
le media. de regionale pers besteedt geen
aandacht aan de vrijspraak. in het gerechts-
gebouw worden de dossiers gesloten. een
willekeurige jongen die op een ongelukkig
moment langs een schoolplein reed, kan
zijn leven weer oppakken. Maar hij is be-
schadigd. en ergens loopt de werkelijke ze-
dendeliquent vrij rond, kan nog ongestoord
zijn gang gaan.

zou hij weer toeslaan, doe ik dan weer
aangifte? ik denk het wel. zelfs al weet ik
dat in sommige gevallen eerlijkheid wel heel
lang duurt. ■

een zedenzaak

Reageren

Wat maakt dit verhaal van Flip
van Doorn bij u los? Hebt u zoiets
ook weleens van dichtbij
meegemaakt? uw reacties lezen
we graag. stuur uw verhaal in
max. 120 woorden naar
tijdpost@trouw.nl o.v.v. uw naam
en woonplaats.

Petra urban (45) is een van de beste
rechtbanktekenaars van Nederland. Ze
studeerde in 1995 af aan de Groningse
Minerva academie (illustratie en grafiek). tien
jaar geleden werd ze fulltime
rechtbanktekenaar. Naast haar fascinatie voor
degenen die de grens tussen goed en kwaad
passeren, is ze altijd nieuwsgierig naar de

manier waarop de berechting van een dader
verloopt. Behalve in Nederland (De Telegraaf,
Panorama), werkt urban soms ook voor
buitenlandse bladen. Deze opdracht is anders:
de vrije illustraties, zowel op de cover als bij
dit verhaal, maakte ze op basis van de tekst en
haar eigen verbeelding, ze was niet bij de
zittingen aanwezig. 

}
Dit keer gaan er 
geen foto’s rond 
op sociale media 

Rechtbanktekenaar Petra Urban



u reageerde op onze oproep bij het artikel van
erik jan Harmens over het afzweren van zijn
alcoholverslaving en de romantiek van de roes.
een selectie uit uw reacties.

Geen ex-verslaafde!

Boeiend verhaal van erik jan Harmens,
maar weer gaat het over een ex-alcoholist.
drink je geen alcohol, dan denken mensen
al gauw dat je een ex-verslaafde bent. Ben ik
niet, al dronk ik graag en dagelijks. Ook
ruim vier jaar geleden gestopt met alcohol.
gewoon. Omdat ik er geen zin meer in had.
Bevalt uitstekend. Familie en vrienden
doen er langer over om te wennen. nog ja-
renlang bleven ze me automatisch een glas
aanbieden. ‘Waarom drink je niet?’ ‘ach
joh, een glaasje voor de gezelligheid.’ Vaker
dan me lief is, blijft dit onderwerp van ge-
sprek. dat laat zien hoe vanzelfsprekend al-
coholconsumptie is in onze cultuur en hoe
graag mensen willen dat je meedoet.
MarleeN De joNG, rotterDaM

Gebroken kind

als een strijder die is teruggekeerd van het
slagveld, zo voel ik me soms nog. een strijd
die ik uiteindelijk voerde tegen mijzelf, een
gebroken kind dat op zijn zestiende begon
te drinken en uiteindelijk twee decennia
lang een heroïneverslaving in stand wist te
houden. Het bereiken van mijn 40ste ver-
jaardag, het nieuwe millennium en mijn
uitzichtloze bestaan maakten dat ik in de-
cember 2000 de wil opbracht om mij te
laten opnemen. drie (!) jaar later kon ik het
weer aan: zelfstandig wonen en werken.
Ontwennen is een eenzame weg. een weg
die mij terugvoerde naar mezelf, langs on-
bekende gebieden: menselijkheid, muziek,
kunst, schoonheid, liefde, een zoon! 
gebroken als kind, gesterkt als mens.
joHaN NoorDaM, aMersFoort

Gemis

na de zelfmoord van mijn moeder dronk ik
enige tijd veel alcohol. Met bier wilde ik het
gemis wegspoelen. Langzaam ging de knop
om: maak wat van het leven. in de jaren
vijftig rookte iedereen. ik weet nog hoe
mijn vader negatief reageerde op de eerste
berichten, dat roken slecht was. “Straks
mag je niets meer.” de ouderen van nu rea-
geren op precies dezelfde wijze, terwijl ze
zich wel laatdunkend uitlaten over de jeugd.
geloof in de vooruitgang, heb vertrouwen
in de wetenschap, verander je gedrag, leef

gezond, wees
een voorbeeld voor het
nageslacht.
leo vaN Mierlo, WateriNGeN

Decorumverlies

in het stuk vertelt erik jan Harmens dat hij
behalve waardering voor zijn succesvolle
beteugeling van zijn alcoholmisbruik ook
bewondering ervoer voor het rock-’n-rollbe-
staan dat hij en andere bekende mannen
deelden. Vreemd is het dat deze vernieti-
gingsdrang bij een man als romantiek van
de roes wordt ervaren terwijl hetzelfde ge-
drag bij een vrouw als een zware vorm van
decorumverlies zou worden gezien. er zijn
heel wat bekende vrouwen om die reden
roemloos van het toneel verdwenen.
Marike visser, DokkuM

Iets met leeftijd

Sinds een jaar of twee drink ik niet meer.
geen bewuste keuze, het gebruikelijke glas
wijn bij etentjes en op feestjes smaakte me
ineens niet meer. iets met leeftijd en
hormonen waarschijnlijk. ik kan er in elk
geval prima mee leven. ik feest, klets en
dans nog net zo gezellig mee als voorheen.
Bijkomend voordeel: een helder hoofd the
morning after. Het enige nadeel is steeds
opnieuw de vraag: ‘Waarom drink je
eigenlijk niet meer?’ Kennelijk is het
moeilijk voor te stellen, vrijwillig stoppen
met alcohol.
jacoMiNe laGas, DeN HaaG 

Heerlijk nuchter

na mijn eerste joint op 14-jarige leeftijd
rookte ik er miljoenen. in alle jaargetijden
en op alle uren. Overal waar ik kwam, vond
ik mensen die me wiet of hasj wilden ver-
kopen. in new York schoof ik in een verla-
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reacties op Nooit meer slempen

ten huis geld onder een deur door en kreeg
een zakje wiet terug, in zagreb volgde ik
mijn neus en kocht voor een nederlands
tientje joegoslavische wiet. jaren dacht ik
dat het mijn geest verruimde tot het me
ging vervelen, stoned zijn werd saai en na
meer dan veertig jaar besloot ik op te hou-
den. natuurlijk was ik bang dat nuchter zijn
gezapig zou zijn, maar niets is minder waar.
Helderheid is mijn nieuwe geestverruimer.
Dia HuiZiNGa, aMsterDaM

Abstinent 

na een jaar of veertig gestaag, enthousiast
en gelukkig goeddeels ongestraft innemen
heb ik bijna een jaar geleden besloten de al-
cohol eraan te geven. ik beleef het leven in-
tenser en mijn dagen zijn even productief
en geïnspireerd als mijn nachten verkwik-
kend. Het verlangen naar roes, beloning en
chemische ontspanning is echter nog niet
overwonnen, en juist deze constatering
sterkt mij in mijn overtuiging dat ik, een in-
cidenteel glas feestchampagne daargelaten,
de drank niet in mijn leven moet laten te-
rugkeren. Wat verder enorm opvalt als je
abstinent bent: drank is overal en altijd aan-
wezig en (veel te) veel drinken is schokkend
gewoon geworden. Veel ‘liefhebbers’ zien
niet in dat zij afhankelijk zijn geworden van
de schijngezelligheid en schijntroost die
wijn geeft.
kees vaN ZaNtWijk, alMere

Nee zeggen

Op 22 februari 1985 dronk ik mijn laatste
glas bier. daarmee kwam een definitief
einde aan 13 jaren leven in een roes. Het
gaat om een nee tegen alcohol. dat is eigen-
lijk betrekkelijk eenvoudig, maar die nee
moet wel sterk genoeg zijn. toen die nee
steeds sterker werd, ging het makkelijker.
de voordelen van een leven zonder drank
zijn enorm. Wat mis ik? gezelligheid en
feesten gaan mij goed af, totdat men begint
te lallen, dan ga ik lekker naar huis. na zo-
veel jaar zonder bier, wijn en jenever weet
ik nog steeds hoe lekker het spul is en dat ik
meteen voor de bijl ga als ik denk, ach één
glaasje kan wel. die handicap ben ik geluk-
kig de baas en kan ik goed mee leven. Beter
dan mensen die geen nee kunnen zeggen.
Pierre DieDereN, roerMoND



hebbeding

alleen al fijn om naar te kijken

Eitje       op bed

Heerlijk toch, zo’n zacht
gekookt eitje voor het
ontbijt morgen? Mocht u
nog twijfelen over een
passend vaderdagcadeau,
dan hebben wij ’t
gevonden. Deze dop van
staal – in zwart en goud.
(sissy Boy, € 2,99)

Voor vaderdag
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