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UTRECHT In vier dagen tijd heb
ben zestig vriJwiUlgers zich ge
meld bij RecJasst>ring Nt>derland 
om te helpen pedoseksuelen op 
het rechte pad te houdt>n. 'Onver
wacht veel', zegt algemet>n direc
teur Sjefvan Gennip. 

Het doet hem deugd dat een grote 
groep mensen bereid bli jkt te zij n 
dwars tegen de trend van de pedo
hetze in te gaan. Ervaringen in Cana
da en Engeland hebben gel ee rd dat 
veel pedo's dankzij aandacht en hulp 
van vrijwilligers van kinderen af 
kunnen blijven. 

Twee jaar geleden begon Reclasse
ring Nederland met COSA - Cirkel 
van Ondersteuning, Samenwerking 
en Aanspreekbaarheid voor zeden· 
delinquenten. [n de regio's Den 
Bosch, Rotterdam en Breda draaien 
nu lien cirkels. Gemiddeld zijn er 
vier vrijwilligers per veroordeelde. 
Geen van de pedoseksuelen hiel is 
sindsdien opnieuw in de fOUL ge
gaan. Er worden nieuwe cirkels ge
vormd in de regio AII,maar/Haarlem 
en in Limburg. Daarna wordreen lan· 
delijk netwerk opgezeL 

Van de honderd gescreende vrij· 
willigers zijn er veertig tot vijftig ac
tiel, naast de zestig nieuwkomers.le
dereen kan zich aanmelden; ieder
el'n gaat ook onder het vergroOlglas. 
Wie zelr trauma's heelt opgelopen, 
wie vergelding zoekt of l11et bestand 
is regen de druk, valt af. 

Een pedoseksueel kan onder we
zichr komen van de reclassering als 
hij wordt veroordeeld. De reclasse
ring bepaalr or hij geschikt is voor 
COSA. DE' 'cirkel' moel hem aan de 
praJt krijgen, uit zijn isolement ver· 
lossen, helpen zijn sociale netwerk 
op Ie bouwen en ervoor hem zijn als 
de impulsen le sterk worden. 

Van Gennip: 'Iedereen hier heeft 
verstand van voetbal en iedereen 
heeft een opvatting over pedofielen. 
N,ltuurlijk, ik begrijp hel wel, kinde· 
ren zijn de dupe. Maar het enige wat 

ree te dou tpedoo 

Links Erik. vrijwilliger bij COSA en rechts directeur Reclassering Nederland, Sjef van Gennip. Foto Guus Dubbelman / de VOlkskran t 

'Nu boeren politici 
mee met 
elke beweging' 

je hoort, is: opsluiten en hogere straf
fen, ook van polilici. Ik kan me er zo 
kwaad over m,tken. Hogere straffen 
worden gekoppeld aan een veiliger 

maatschappij. Dat is onl.in. Ab men
sen zeggen 'wij willen vergelding', 
dan begrijp ik dal. Maar als je hogere 
straffen koppelt aan een veiliger sa
mE'nleving. hou je iedereen voor de 
gek.' 

De hUidige genE'ratie politici geeft 
geen realistisch beeld, vindtYan Gen
nip. Hi j mag graag herinneren aan 
de Ilid dat minister Donner op lusti
tie zal en onder druk van de Tweede 
Kamer slOnd om de tbs te verande

ren . 'Donner ZE'i lOen: 'de tbs is een 
hu maan systeem en ik weiger het op 
basis van onderbuikgevoelens aan te 
pakken: Nu boeren politiCi mee met 
elke beweging in de samenleving. Er 
zijn er nu nogmaarweinigdie netals 
minister Donnerde rug rech t durven 
te houden.' 

Hel gros van de veroordeelde pe
doseksuelen wil hulp, weet Van Gen
nip. Aanvankelijk ontkennen ze hun 
probleem, dat is een algemeen ken

merk. Heel veel meer kennis is er 
niel. Hij deelt de klacht van neurobi
oloog DickSwaab dater te weinigon
derzoek is. 

'Wat zijn hun beweegredenen? Wat 
is het risico dal de samenleving 
loopt? Wij mOt!ten greep op ze zien te 
krijgen. hun dagelijks leven leren 
kennen. 7e zijn nu ongrijpbaar, Zil' 
ten snel in een isolementen zijn vaak 
onvindbaar voor de reclassering. Dit 
is echt het enige antwoord.' 
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