
jeugd is overkomen. Om die
reden wilden zeker dertig ou-
derparen niet dat het misbruik
van hun kind tijdens de zitting
zou worden behandeld. Het
OM honoreerde die wens niet
in alle gevallen. Van enkele
kinderen is beeldmateriaal be-
schikbaar. Het OM kan dat no-
dig hebben als M. onverhoopt
zijn bekentenis zou
intrekken, om tóch
de maximale straf
tegen hem te kun-
nen eisen. Op ver-
krachting staat
maximaal 12 jaar ge-
vangenisstraf. Om-
dat er meerdere
slachtoffers zijn,
kan de rechtbank
dat met een derde
verhogen tot 16 jaar.
De Amsterdamse hoofdoffi-
cier van justitie zei eerder dat
de straf wellicht nog kan wor-
den verhoogd tot 20 jaar van-
wege de extreme omvang van
het misbruik. 

Het OM heeft zich in deze
zaak in bochten gewrongen
om de identiteit van de kinde-
ren te beschermen. Het is een
groot contrast met andere ze-
denzaken, waarin slachtoffers
– ook als ze minderjarig
zijn – met naam en toe-
naam worden ge-
noemd. In deze zaak is
er van ieder kind een
dossier gemaakt dat
een nummer heeft.
Namen worden niet
genoemd, maar hele-
maal uitgesloten is
een slip of the ton-
gue natuurlijk
nooit. Daarom vindt
de behandeling van
alle ‘kinddossiers’
achter gesloten deu-
ren plaats. Dat bete-
kent in de praktijk
dat meer dan de helft

nabestaanden mogen
spreken tijdens een
zaak. In dit geval kúnnen
de slachtoffers niet pra-
ten. De rechtbank oor-

deelde eerder dat in dit proces
de ouders wél de gelegenheid
krijgen om te spreken en dat ze
zich niet hoeven te beperken
tot praten over de gevolgen
voor hun kind. Ze mogen ook
vertellen over wat het mis-
bruik met hen en met het gezin
heeft gedaan. De rechtbank
loopt daarmee vooruit op een
aangekondigde wijziging van
de wet. Maar uitgerekend vori-
ge week deed de Hoge Raad in
een moordzaak de uitspraak
dat de wet strikt moet worden
toegepast. Dat arrest wordt de
komende week door de verde-
diging ongetwijfeld met beide
handen aangegrepen om de
discussie te heropenen.

Ook juridisch zijn er valkui-
len. Robert M. en zijn man
maakten deel uit van een uit-
gebreid internationaal kinder-
pornonetwerk waarvan de
deelnemers contact met elkaar
hebben via het – legale - digita-
le netwerk The Onion Router,
kortweg TOR genoemd. De ge-
bruikers kunnen er volkomen
anoniem hun al of niet crimi-
nele gang gaan. Er valt niet na

te gaan wie welke informatie
aanbiedt, koopt of maakt en

de gebruikers geven el-
kaar tips hoe ze nog be-
ter hun digitale sporen
kunnen wissen. De eni-
ge manier om daar ach-
ter te komen, is door in
te breken in computers,
wat verboden is. Ook op-
sporing plegen over de
landsgrenzen heen kan
niet zomaar. Vandaar

van de geplande zestien zit-
tingsdagen niet openbaar zal
zijn. 

De ouders kunnen de zaak
in een aparte zaal via een live-
videoverbinding volgen. Maar
ook daar gaat het scherm op

zwart als de indivi-
duele gevallen wor-
den besproken. Al-
leen de ouders van
het kind waarover
wordt gesproken,
mogen de zaal in.
Áls ze dat tenminste
willen. Zoals een
moeder het eerder
uitdrukte: „Ik kan
die beelden niet
zien. Ik heb nu al

moeite om nog onbevangen
naar vakantiekiekjes van mijn
kind te kijken.”

Nog zo’n emotioneel punt
vormt het spreekrecht van de
ouders. Volgens de letter van
de wet hebben ouders dat
recht niet. De advocaten van
Robert M., Tjalling van der
Goot en Willem Anker, lieten
niet na om dat te benadruk-
ken. Alleen slachtoffers zélf of

OM manoeuvreert
tussen valkuilen in
Hofnarretje-proces

MEGA-ZEDENZAAK
ÉÉNMIJNENVELD

Ouders
kunnen
zaak via
live-video
volgen

door SASKIA BELLEMAN

AMSTERDAM, maandag
Het lijkt bijna een gelopen race, de behan-

deling van de Amsterdamse zedenzaak, de
mega-strafzaak waaraan de Amsterdamse
rechtbank vandaag begint. De hoofdver-
dachte, de in Riga geboren pedoseksueel Ro-
bert M. (28), heeft bekend dat hij 87 kinderen
heeft misbruikt en Justitie beschikt over
beeldmateriaal waarop 32 kinderen voorko-
men. Maar schijn bedriegt. Het Openbaar
Ministerie manoeuvreert in een emotioneel
én juridisch mijnenveld in het in alle opzich-
ten unieke proces.
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KORTING

De laatste weken sta ik
regelmatig ‘met de poten in
het bluswater’. Schrijven
over georganiseerde misdaad
is toch anders dan proberen
oplichters of fraudeurs te
ontmaskeren, te confronteren
met hun misdrijven én de
gedupeerden ook nog een
oplossing te bieden. Voor mijn
programma Recht Gezet! sta
ik bijna dagelijks oog in oog
met sjoemelende huisjes-
melkers, louche autover-
kopers of, zoals vorige
week, met boze boeren,
die elkaar van hooi en
gras beroven.

Vaak lopen de
emoties hoog op,
zeker als de ver-
oorzakers van veel
ellende plotseling
met een draaiende
camera worden
geconfronteerd.
Hoewel ik op het
gebied van cri-
minaliteit al
jaren het nodige
meemaak, blijf
ik me verbazen
hoeveel mensen zich ongege-
neerd bezig houden met het
bedonderen en bestelen van
medeburgers.

Afgelopen week stuitte ik
ook op een ander, bijzonder
ergerlijk misdrijf. Nu vooral
de jeugd massaal gebruikt
maakt van MSN, Facebook,
Hyves, Ping en Twitter, zijn
deze ‘social media’ ontdekt
door kwaadwillenden. Digita-
le loverboys bijvoorbeeld, die
het internet afstruinen op
zoek naar jonge, kwetsbare
meisjes. Een tip dat via MSN
een minderjarig meisje door
een mogelijke loverboy werd
lastig gevallen, deed me be-
sluiten voor deze knaap een
valletje op te zetten. Het leid-
de tot een aantal verbijsteren-
de chatsessies tussen de zoge-
naamd veertienjarige Laura –
in werkelijkheid een redactri-
ce van mijn programma – en
ene Sven. 

Deze 25-jarige knaap - we
ontdekten dat het ging om
een Amsterdammer van Ma-
rokkaanse afkomst met een
stevig strafblad - wond er
bepaald geen doekjes om wat
hij allemaal met ‘Laura’ wilde
uitspoken. Om het meisje
vast wat op te warmen, stuur-

de hij niets verhullende foto’s
van zichzelf, gevolgd door
scheldkanonnades omdat
‘Laura’ niet snel genoeg op
zijn voorstellen reageerde.
Toen hij als een roofdier dat
zijn prooi ruikt razendsnel
aanstuurde op een afspraak
met het in zijn gedachten
piepjonge meisje, besloten we
het spelletje mee te spelen.
Dat leidde tot een spannende

confrontatie, die voor ‘Sven’
niet goed afliep. 

Wat moeten we toch
met dit soort figuren,
vroeg ik me af toen ik, na

een lang gesprek met
de zedenpolitie over
deze zaak, ’s
avonds laat weer
naar huis reed.
Deze verdachte
staat over een
tijdje weer op
straat en pakt

dan hoogstwaar-
schijnlijk zijn
oude leventje
weer op. Blij-
kens zijn straf-

blad belooft dit voor
de maatschappij niet veel
goeds. Een mogelijke oplos-
sing kwam dit weekeinde van
mr. Herman Bolhaar, topman
van het openbaar ministerie.
Het pleidooi van de voorzitter
van het college van procu-
reurs-generaal om jonge,
onverbeterlijke criminelen zo
nodig onder dwang of in een
kliniek te behandelen, spreekt
me erg aan. 

In veel grote steden bouwen
jonge mannen in hoog tempo
een criminele carrière op, die
niet meer met de gebruikelij-
ke middelen is te stoppen. Ze
gedragen zich asociaal en
blijven doorgaan met het
plegen van steeds nieuwe en
zwaardere delicten met veel
geweld. Als het aan Bolhaar
ligt, worden deze jongeren
niet alleen keihard aangepakt
met langdurige celstraffen,
maar ook met gedragsthera-
pie en sociale trainingen,
desnoods onder heel stevige
dwang. De vicieuze cirkel in
het criminele leven van deze
jeugdige boeven moet worden
doorbroken. De maatschappij
zal er uiteindelijk veiliger
door worden. 

Reacties of tips? Mail naar:
jvdheuvel@telegraaf.nl
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Emotioneel is het vooral
voor de ouders van de mis-
bruikte kinderen die vrijwel
zonder uitzondering de leef-
tijd van 2 jaar nog niet hadden
bereikt. Dat was geen toeval,
stellen de officieren van justi-
tie Maaike Bienfait en Frieke
Dekkers. Op die leeftijd kun-
nen kinderen nog nauwelijks
praten en liep Robert M. geen
risico dat ze hun ouders zou-
den vertellen wat hen was
overkomen in kinderdagver-
blijf ’t Hofnarretje, of in hun
eigen huis.

De ouders willen natuurlijk
dat Robert M. en zijn echtge-
noot Richard van O. (39) wor-
den berecht. Tegelijkertijd
worstelen ze met de vrees dat
hun kinderen tot in lengte van
dagen worden geconfronteerd
met wat hen in hun prille

dat Lodewijk van Zwieten,
landelijk officier van justitie
voor cybercrime, vorig jaar al
in Nieuwsuur verzuchtte dat
hij hoopte op een wetswijzi-
ging die dat allemaal makkelij-
ker maakt. „Internet kent
geen grenzen zoals we die in de
normale wereld wel hebben.
Cybercriminelen verhuizen
met één druk op de knop van
Nederland naar Canada, ter-
wijl wij voor ieder onderzoek
toestemming moeten vragen
aan instanties in het buiten-
land.”

Het strafprocesrecht is nog
steeds erg gericht op nationale
soevereiniteit. De verdediging
van Robert M. wil aan de voor-
avond van het proces nog niet
zeggen of ze menen dat er in de
opsporing fouten zijn ge-
maakt. „Maar het heeft na-
tuurlijk wel onze aandacht”,
aldus Tjalling van der Goot. 

PHILIPS-TELG ANTON (80) VERLICHT BEROEPSKEUZE SCHOLIEREN

’Ik was
goed in
verkeerd
kiezen’

Iedere week
staat hij voor
de klas…

door ALEXANDER BAKKER WEESP, maandag 
Tachtig jaar is hij vandaag geworden, maar An-

ton Philips piekert er niet over om te stoppen met
werken. Iedere week staat hij met Stichting Emer-
go voor de klas om te werken aan zijn missie: jonge-
ren laten ontdekken waar hun werkelijke talenten
en motivatie liggen. 

Vwo’ers en havisten ontdek-
ken zelf welk profiel hen op
het lijf geschreven is en wor-
den geholpen bij het kiezen
van een passende studie en be-
roepsrichting. Philips weet
zelf hoe belangrijk het is: „Aan
leerlingen vertel ik zelf een er-
varingsdeskundige te zijn in
het verkeerd kiezen. Als ik
had geweten dat wat ik nu doe
mijn roeping is, dan was ik
misschien wel psychologie
gaan studeren.” 

Als telg uit de beroemde
Philips-familie leek voor hem-
zelf een beroepentest overbo-
dig. Opa dr. Anton Philips
bouwde de Eindhovense gloei-
lampenfabriek uit tot een mul-
tinational. Vader Frits Philips
nam het stokje met veel succes
over en verwachtte dat zijn
zoon hetzelfde zou doen. Toch
koos Anton jr. uiteindelijk
voor zijn eigen pad buiten het
concern. 

Als grootindustrieel in de
dop gaat Anton Philips in Delft
natuurkunde studeren. Een
diploma haalt hij echter niet:
„Het was midden jaren vijftig,
een tijd waarin het communis-
me vooral in de derde wereld
een geweldige opmars maakte.
Ik dacht, straks ben ik inge-
nieur en dan bestaat het be-
drijf Philips helemaal niet
meer.” Een opmerkelijke
stapt volgt: hij gaat als vrijwilli-
ger aan de slag bij de Morele
Herbewapening. Deze christe-
lijke beweging brengt hem on-
der andere naar communisti-
sche arbeiders in de Duitse
mijnen. De boodschap: er is
ook nog een andere weg om
een rechtvaardige maatschap-
pij te bouwen. Zijn moeder
steunt zijn overstap. Zijn va-
der, die op dat moment vice-
president is van het wereldwij-
de familiebedrijf, heeft er wat
meer moeite mee. „Hij hoopte
dat ik het bedrijf in zou gaan en
misschien had hij zelfs de
wens dat ik hem ooit zou opvol-
gen.”

Na veertien jaar keert hij te-
rug naar zijn oude plan en
volgt een boeiende carrière bij
Philips Telecommunicatie in
binnen- en buitenland. „Phi-
lips bestond nog!”, zegt hij la-
chend. Een stuk van de Ameri-
kaanse organisatiedeskundi-
ge Arthur Miller verandert al-
les. Anton leest dat je werk
moet doen dat echt bij je past:
waar je energie van krijgt en
talent voor hebt. 

Philips, die veel meer heeft
met het inrichten van een or-
ganisatie dan met keihard za-
ken doen, vertrekt naar de VS
voor een ontmoeting met Mil-
ler. Hij wil het gedachtegoed
van de Amerikaan naar zijn
Philips-concern halen. „Maar
toen Miller me ophaalde op het
vliegveld zei hij streng: we
moeten eerst kijken of het bij
je past.”

Terug in Nederland wil hij
bij Philips de juiste man op de
juiste plek krijgen. Van deze
ambitie komt weinig terecht.
„De directeur van het concern
stafbureau wilde er niets van
weten. Hij was meer politicus.
Als er een nieuwe topman
moest komen, dan bekeek hij
niet wie de beste kwaliteiten
had voor de plek, maar welke
man goed zou vallen bij de

raad van be-
stuur”, openbaart
Philips. „Deze
man wilde parle-
mentair verslag-
gever worden. Hij
gebruikte zijn
functie om alsnog
met politiek bezig
te zijn. Als ik kijk
naar Philips Tele-
communicatie,
dan is deze tak
echt ten onder ge-
gaan aan verkeerde benoemin-
gen.”

De bedrijfscultuur maakt
hem ongelukkig. Daarom stopt
hij, tegen de wil van zijn vader,
bij het elektronicaconcern. Op

56-jarige leeftijd richt hij loop-
baanbureau Emergo op, waar
hij kan doen wat hem gelukkig
maakt. „Er zijn veel voorbeel-
den van mensen die werk doen
dat eigenlijk niet bij ze past.

Neem Job Cohen, hij werd als
de gedroomde premier naar
Den Haag gehaald en werd uit-
eindelijk oppositieleider. Als
hij goed had gekeken naar wat
bij hem past, dan was hij nooit

fractievoorzitter geworden.”
De druk bezette heer is voor-

lopig niet van plan om te stop-
pen met het jongerenwerk en
begeleiden van werknemers.
Hij werkt zelfs aan een hand-

boek dat dit najaar klaar moet
zijn. Voordeel is dat het een
traditie is binnen de familie
Philips om stokoud te worden,
zijn beroemde vader werd 100
jaar.

• Anton
Philips
adviseert
leerlingen
van het
Montaigne
Lyceum in
Den Haag:
„Als ik had
geweten
dat wat ik
nu doe
mijn
roeping is,
dan was ik
misschien
wel 
psycholo-
gie gaan
studeren.”
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• Kinderdagverblijf ’t Hofnarretje. FOTO: ANP 

• Robert M. (rechts)
en Richard van O. 
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• Richard van O.,
medeverdachte.

• Mr. Willem
Anker en mr.
Tjalling van
der Goot
(rechts), de
advocaten van
Robert M.,
benadrukken
dat ouders
volgens de
letter van de
wet geen
spreekrecht
hebben. 
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’Nu zelfs moeite met
vakantiekiekjes van mijn kind’

Mark van Dam


