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ABSTRACT 

 

Deze scriptie wil nagaan welke soort hechting typisch is voor de (volwassen) perverte 

pedofiel. Daarbij moet natuurlijk een onderscheid gemaakt worden tussen de 

verschillende types van pedoseksuelen. De recentste opdeling is die van Declercq en 

deze maakt een onderscheid tussen de perverte, de psychopate en de incestueuze pleger. 

Vervolgens is het uiteraard ook noodzakelijk om de soorten gehechtheid te 

onderscheiden en te bespreken. Men spreekt van een veilige versus een onveilige 

hechting. Bij volwassenen wordt onveilige hechting opgedeeld in een gereserveerde, 

een gepreoccupeerde en een gedesorganiseerde hechting. Aan de hand van de methode 

van de literatuurstudie wordt gekeken welke hechting in verband wordt gebracht met de 

- perverte - pedofiel. In de literatuur zijn allerlei teksten voorhanden waarin pedofilie, in 

het algemeen, gelinkt wordt aan een type hechting. De bevindingen zijn weliswaar 

inconsistent, waardoor iedere soort onveilige hechting typisch zou zijn voor de 

pedoseksueel. Wanneer men specifieker te werk wil gaan, en een subtype van de 

pedofiel wil associëren met een welbepaalde hechting, dan komt men noodgedwongen 

van een kale reis terug.  
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1. INLEIDING  

 

Ondertussen hebben we het Dutroux-tijdperk achter ons gelaten en bevinden we ons in 

het era van Fourniret. De maatschappij is in beroering, een gevoel van onveiligheid 

waart door ons land. Angst voor seksuele delinquenten, pedoseksuelen in het bijzonder, 

voeren in de discussie over dit thema de boventoon. De media richten zich vaak op deze 

extreme gevallen en dat heeft natuurlijk zijn gevolgen. Het beeld over seksueel misbruik 

is in de publieke opinie sterk door deze affaires bepaald. Niet dat er voorheen geen 

besef was van de ernst van dit soort misdrijven of dat wetgevende initiatieven 

achterwege bleven. Dat de bewustwording rond deze problematiek met de jaren alleen 

maar is uitgebreid, is een stellige ontwikkeling. Tegelijkertijd moet ook de nodige 

nuancering en sereniteit behouden blijven. 

Seksueel agressief gedrag baart in de Westerse samenleving veel opzien bij de pers, 

maar ook bij het grote publiek. Veel gestelde vragen in die publieke aandacht zijn: “Zijn 

er effectieve behandelingen voor dit ‘soort’ mensen?”, “Zijn herhaling en gevaarlijkheid 

te voorspellen?”, “Hoe wordt iemand een pleger?”. Op deze laatste vraag worden veel 

verschillende antwoorden gegeven. Het principieel antwoord van de strafwet hierop is: 

omdat men voorbedachtelijk de sociale strafrechterlijke norm overschreden heeft 

(Tubex, 2000). Sociaal-wetenchappelijke theorieën geven invloedrijke antwoorden op 

de vraag naar de ontwikkeling van seksueel agressief gedrag, en seksueel agressief 

gedrag op kinderen in het bijzonder.  

Biologisch gezien is er niet iets dat pedoseksuelen echt typeert. Een aantal theoretici 

melden wel een biologisch evolutionaire aanleg van mannen tot agressief en seksueel 

gedrag. Tegelijkertijd wordt echter toegevoegd dat voornamelijk de 

socialisatieprocessen en de omgeving fundamenteel zijn in het reguleren en controleren 

van deze biologische beweegreden. Literatuur beschrijft dat interpersoonlijke factoren, 

zoals sociale competentie en hechting op volwassen leeftijd, belangrijke aspecten zijn in 

het verklaren van pedoseksueel misbruikgedrag (Vermeulen, Ponsaers & Verlinden, 

2003).  
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In deze scriptie wil ik aantonen of er effectief een relatie is tussen de hechting in de 

volwassenheid, met name de romantische hechting, en het plegen van pedoseksuele 

feiten. Seksueel delinquent gedrag op kinderen is heterogeen en complex van 

hoedanigheid, en wordt in dit rapport beschouwd als seksueel of partieel seksueel 

onderbouwd gedrag dat gepleegd wordt zonder weerklank van het slachtoffer of met een 

slachtoffer dat niet in staat wordt geacht instemming te kunnen geven. Daar de daders 

van seksueel agressief gedrag naar kinderen dus een heterogene groep vormen 

(Bogaerts et al, 2005; Bogaerts, Vanheule, & Desmet, 2006), wil ik me focussen op één 

type pleger, meer bepaald het perverte of parafiele type van Declercq. Er wordt 

geopteerd om te werken volgens de typologie van Declercq, daar zij de recentste 

categorisatie is. Hierbij is het niet onbelangrijk om reeds te melden dat deze typologie 

goed aansluit bij die van Knight en Prentky.  

 

Het eerste deel in deze scriptie betreft het onderdeel “kindermisbruik”. Vooreerst is het 

van belang dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten seksuele 

delicten, en om te zien welke plaats pedofilie daartussen inneemt. Kindermisbruik, of 

pedofilie zo je wilt, is een ruim begrip en dient dus gedefinieerd te worden. Om dat 

degelijk te doen, vind ik dat een uiteenzetting van de geschiedenis, met zijn evoluties, 

van seksualiteit, en meer bepaald van pedofilie, op zijn plaats is. Eenmaal een schets 

van deze geschiedenis geleverd is, kan men overgaan tot een definiëring. Deze 

definiëring stelde ik op volgens chronologie en wordt in dit schrijven gevolgd door een 

ruime typologie. Eerst wordt ingegaan op de voordelen van het werken met een 

typologie en vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen een empirische en een 

klinische typologie, zoals die van Knight & Prentky en Declercq. Zoals u misschien 

reeds afleidde, wordt hier verder gewerkt met de klinische typologieën. Om de lezer het 

ietwat makkelijker te maken, geef ik ook nog een illustratie van iemand die mijn inziens 

kan geplaatst worden onder het perverte type van Declercq. Deze illustratie omwille van 

het feit dat de onderzoeksvraag meer specifiek over het perverte type handelt.  

Daar de onderzoeksvraag ook ingaat op de romantische hechting(sstijl) bij volwassenen, 

beschrijf ik in een volgend onderdeel het thema hechting. Uiteraard kan de naam 

Bowlby hier niet ontbreken, aangezien hij aanschouwd wordt als de grondlegger van de 

hechtingstheorie. Bowlby aanzag gehechtheid als een karakteristiek element: from the 
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cradle tot the grave. Logischerwijs zien we verschillen in de kwaliteit of in het type 

hechting, en dit reeds vanaf de kindertijd. Mary Ainsworth construeerde de Strange 

Situation om dit aan te tonen. De meeste onderzoekers gaan er van uit dat gehechtheid 

een relatief stabiel gegeven is. Toch zien we andere gehechtheidsstijlen bij 

volwassenen. Ik bespreek eerst de hechtingsstijlen bij kinderen, om dan over te gaan tot 

die van volwassenen. Aangezien volwassenen andere hechtingsstijlen kennen dan 

kinderen, kunnen deze niet meer gemeten worden aan de hand van de Strange Situation. 

Ik bespreek ook kort enkele instrumenten die postuleren dat wel te kunnen.  

Uiteindelijk komen we aan bij het onderdeel van de onderzoeksvraag. Seksuele 

delinquenten zijn wat de volwassen hechting betreft significant onveiliger gehecht dan 

niet-seksuele delinquenten en niet-delinquenten (Bogaerts, Goethals, & Vervaeke, 

2002). Eerst wil ik aantonen of er bepaalde hechtingsstijlen specifiek voorkomen bij de 

algemene groep van pedoseksuelen. Daarnaast is het natuurlijk mijn betrachting om na 

te gaan of één hechtingsstijl kenmerkend is voor pedofielen van het perverte type. 

Omwille van het belang van de dyade therapeut-cliënt, is het belangrijk om de impact 

van de beperkingen van de hechting te kennen. Het is ook makkelijk om in te zien dat er 

wellicht een connectie is tussen de hechting van de pleger, simplistisch uitgedrukt is dit 

het resultaat van een leerproces, en de manier waarop een pedofiel daden pleegt en de 

slachtoffers benadert. 

 

Ik tracht een antwoord op de onderzoeksvraag te zoeken via de methode van de 

theoretische literatuurstudie. Om een antwoord te zoeken op de onderzoeksvraag, werd 

gebruik gemaakt van de zoektermen ‘adult attachment’,’attachment’, ‘attachment style’, 

‘child molesters’, ‘fixated child molesters’, fixated pedophiles’, ‘pedophiles’, ‘paraphile 

child molesters’, ‘paraphile pedophiles’, ‘preferential child molesters’, ‘preferential 

pedophiles’. Literatuur werd gezocht via google, via ISI Web of Knowledge en met 

behulp van (universiteits)bibliotheken. 
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2. KINDERMISBRUIK  

 
 

2.1 Onderscheid  

 

Seksueel geweld wordt aanzien als een variant van geweld. Net zoals geweld wordt het 

meer gehanteerd door mannen dan door vrouwen. Volgens het Belgische strafwetboek 

kunnen we drie vormen van seksueel strafbaar gedrag onderscheiden: aanranding van de 

eerbaarheid, verkrachting en openbare schennis van de zeden. Wel dient worden 

opgemerkt dat daders van seksueel geweld een heterogene groep vormen, ook binnen 

deze onderscheiden delictvormen. Naast bovengenoemde vormen van strafbaar seksueel 

delinquent gedrag bestaan ook een aantal parafilieën of seksueel deviante gedragingen 

die niet strafbaar gesteld zijn, zoals sadomasochisme. Veel buitengemene te 

onderkennen seksuele preferenties kunnen we situeren op een continuüm van normaal 

tot pathologisch. Personen die afwijkend seksueel gedrag vertonen kunnen we niet 

allemaal over dezelfde kam scheren. Veel psychopathologische seksuele stoornissen 

geven nu eenmaal geen aanleiding tot strafbaar gedrag. Van belang is dus een 

onderscheid te maken tussen parafiele stoornissen en strafbare feiten (de Ruiter & Veen, 

2004).  

Zowel mannen als vrouwen kunnen het slachtoffer worden van seksuele onderwerping. 

De meeste vormen worden echter vooral door vrouwen ondergaan, maar zeker niet 

uitsluitend. Voor zover bekend uit onderzoek zijn plegers vrijwel altijd mannelijk. 

Vrouwen vormen 1 tot 3 procent van alle daders (Frenken, 2001). Daarom, en om de 

tekst niet nodeloos te verzwaren, heb ik geopteerd om het vrouwelijk voornaamwoord te 

gebruiken wanneer er naar het slachtoffer verwezen wordt en het mannelijk om naar de 

dader te refereren. 

 

2.1.1 Aanranding van de eerbaarheid 

 

Aanranding van de eerbaarheid betreft volgens Delbrouck (1997, p. 96) een “met de 

zeden strijdige daad, vrijwillig gepleegd op een persoon of met behulp van een bepaald 

persoon zonder dezes geldige toestemming. Het moet gaan om lichamelijke handelingen 

die tegen de eerbaarheid indruisen (…)”. Het begrip kan ook ruimer bekeken worden. 
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Het strafwetboek vermeldt onder de titel ‘aanranding van de eerbaarheid’ verschillende 

misdrijven die gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Het gaat om: “(1) Een ernstige 

aantasting van de seksuele integriteit, die rechtstreeks ingrijpt op het lichaam van het 

slachtoffer (bijv. het ongeoorloofd aanraken of onthullen van de geslachtsorganen, de 

borsten, de onderbuik en de dijen); (2) de niet-instemming van het slachtoffer; (3) de 

wil in hoofde van de dader om de  daad (zoals door de strafwet beschreven) te plegen, 

(4) het feit dat het misdrijf voltrokken is van bij de eerste immorele daad zodra er een 

begin van uitvoering is” (De Nauw, 1998, in: Bogaerts et al., 2003, p. 24). We moeten 

er wel rekening mee houden dat het begrip ‘eerbaarheid’ onderhevig is aan verandering. 

We kunnen pas spreken van aanranding van de eerbaarheid wanneer drie 

gemeenschappelijke bestanddelen aanwezig zijn: een inbreuk op de seksuele 

onaantastbaarheid, het ontbreken van een geldige toestemming van het slachtoffer en 

een algemeen opzet (Bogaerts et al, 2003).  

Ten eerste houdt aanranding van de eerbaarheid steeds in dat er een inbreuk gepleegd 

wordt op de seksuele onaantastbaarheid van een persoon. In beginsel moet het gaan om 

handelingen waarbij het slachtoffer fysiek betrokken is, dit betekent echter niet dat er 

contact van huid tot huid moet plaatsvinden tussen slachtoffer en dader. Men spreekt 

van aanranding zodra er een begin van uitvoering is, zowel bij aanranding met geweld 

of bedreiging als bij aanranding zonder geweld of bedreiging. De aanzet van het 

handelen moet steeds een immoreel karakter hebben. Enkel ondubbelzinnig handelen 

komt hiervoor in aanmerking. Volgens het ontbreken van een geldige toestemming van 

het slachtoffer moet het handelen ingaan tegen het algemeen geldend beeld van 

eerbaarheid. Het is echter niet altijd even simpel om uit te maken of het bij een bepaalde 

handeling gaat om aanranding van de eerbaarheid of om vervelend gedrag. Bij een 

grensgeval is het aan de rechter om te beslissen.  

Aanranding van de eerbaarheid houdt verder ook in dat een geldige toestemming van 

het slachtoffer ontbreekt. Het tekort van de toestemming van het slachtoffer blijkt uit 

verschillende omstandigheden. In het geval van aanranding van de eerbaarheid met 

geweld of bedreiging leidt men de afwezigheid van toestemming af uit de 

omstandigheden dat de aanrander zijn toevlucht zoekt tot geweld of bedreiging om zijn 

doel te bereiken. Het feit dat de dader het slachtoffer geen kans op verzet geeft, wordt 

gelijkgesteld met geweld of bedreiging. Bij aanranding van de eerbaarheid zonder 
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geweld of bedreiging of met behulp van een kind beneden de zestien jaar, betekent dit 

dat personen jonger dan zestien jaar geacht worden niet te kunnen toestemmen met een 

seksuele handeling, waardoor diegene die een minderjarige onder de zestien jaar bij een 

seksuele handeling betrekt, een misdrijf pleegt. Het is dus van belang op te merken dat 

de minderjarige geen strafbare feiten pleegt. 

Wat het derde element inzake strafbaarheid van de eerbaarheid betreft, is er geen 

bijzonder opzet vereist. Voor de strafbaarheid is het voldoende dat de dader de feiten 

willens en wetens pleegt.  

 

2.1.2 Verkrachting 

 

Op heden maakt men in het strafwetboek een onderscheid tussen de eigenlijke 

verkrachting en de verkrachting bij gelijkstelling. De eigenlijke verkrachting betreft een 

daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel dan ook, gepleegd op 

een persoon die daar niet in toestemt (Bogaerts et al, 2003; Delbrouck, 1997; De Nauw, 

2005). Seksuele penetratie wordt ruimer geïnterpreteerd dan de ‘vereniging der 

geslachten’. Eigenlijke verkrachting omvat elke seksueel gerichte daad van vaginale, 

anale of orale penetratie, ook deze gepleegd met een instrument of een middel. De 

verkrachting kan gepleegd worden tussen mensen van hetzelfde of van verschillend 

geslacht. In tegenstelling tot vroeger is verkrachting binnen het huwelijk nu ook 

strafbaar. Het niet-instemmen van het slachtoffer kan enerzijds voortvloeien uit het 

hanteren van geweld, dwang of list en anderzijds uit een onvolwaardigheid of een 

lichamelijk gebrek van het slachtoffer (Humblet, 2007). 

De verkrachting bij gelijkstelling wordt omschreven als elke daad van penetratie, van 

welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat 

de volle leeftijd van veertien jaar niet bereikt heeft. De leeftijd van het slachtoffer, met 

name minder dan de volle leeftijd van veertien jaar, is een elementair bestanddeel van 

het misdrijf. Bij deze vorm van verkrachting gaat men er vanzelfsprekend van uit dat 

een kind jonger dan veertien jaar geen geldige toestemming kan geven (Boagerts et al, 

2003). 
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2.1.3 Openbare schennis van de zeden 

 

Er zijn vijf categorieën van strafbare gedragingen die een openbare schennis van de 

goede zeden uitmaken: “(1) Openbare schennis van de goede zeden door geschriften, 

afbeeldingen, prenten, zinnebeelden of voorwerpen; (2) openbare schennis van de goede 

zeden door woorden; (3) openbare schennis van de goede zeden door zinnebeelden, 

voorwerpen, films, foto’s of andere beelddragers die houdingen of seksuele handelingen 

met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen beneden de zestien jaar 

betrokken zijn of worden voorgesteld (‘kinderpornografie’); (4) openbare schennis van 

de goede zeden door handelingen; (5) de publiciteit ten gunste van en de handel in 

abortieve middelen.” (Stevens & Dewandeleer, 1997, in Humblet, 2007, p. 96).  

  

2.1.4 Pedofilie 

                                                                 

Het begrip pedofilie is geen juridische kwalificatie en ook geen strafrechtelijke 

opvatting. Geen enkele wettelijke bepaling vermeldt pedofilie als vergrijp. De wetgever 

treedt in geval van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting op een minderjarig 

slachtoffer wel strenger op. De wetgever tilt zwaar aan het feit dat het slachtoffer 

minderjarig is. Ook incest wordt niet als een zelfstandig misdrijf beschouwd. Wel wordt 

het als een verzwarende omstandigheid van aanranding van de eerbaarheid of 

verkrachting aanzien (Roelen, 2005).  

 

 

2.2 Definiëring 

 

2.2.1. Van alle tijden 

 

In de tijd terugkijken kan vruchten afwerpen, want de geschiedenis toont ons hoe men 

in totaal andere maatschappelijke omstandigheden omging met pedofilie. Met behulp 

van verschillende geschriften wordt duidelijk dat seksuele ervaringen met kinderen niet 

iets nieuws zijn, het zijn fenomenen van alle tijden. Het aantal vermeldingen van 
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dergelijke ervaringen in teksten uit de 16de tot de 20ste eeuw is zo groot, dat we mogen 

geloven dat het niet om particuliere gevallen gaat, maar om een sociaal verschijnsel 

(Van Ussel, 1982).  

 

Zo blijkt onder andere uit de ziektegeschiedenis van de ‘Rattenman’, een gekende 

patiënt van Freud:  

“Mijn seksuele leven is zeer vroeg begonnen. Ik herinner mij 

een scène van toen ik vier of vijf was (vanaf mijn zesde vertoont 

mijn herinnering geen leemten meer), die jaren later duidelijk bij 

mij is opgekomen. Wij hadden een zeer mooie, jonge 

gouvernante, juffrouw Peter. Op een avond lag deze schaars 

gekleed op de sofa te lezen; ik lag naast haar en vroeg of ik 

onder haar rokken mocht kruipen. Zij vond het goed, mits ik het 

niemand zou vertellen. Zij had weinig aan, en ik betastte haar 

genitaliën en haar onderbuik, die ik raar vond. Sindsdien heb ik 

een brandende, martelende nieuwsgierigheid behouden om het 

vrouwelijk lichaam te zien. Ik weet nog goed hoe gespannen ik 

in de badkamer, waar ik nog samen met de juffrouw en mijn 

zusters heen mocht, wachtte op het moment dat zij uitgekleed en 

wel in het water stapte. Meer kan ik me herinneren vanaf mijn 

zesde. Wij hadden toen een andere juffrouw, ook jong en mooi, 

met abcessen op haar zitvlak die zij gewoon was ’s avonds uit te 

knijpen. Ik keek gespannen uit naar dit moment om mijn 

nieuwsgierigheid te kunnen stillen. Zo ook in de badkamer, 

hoewel juffrouw Lina gereserveerder was dan de eerste.” 

(Freud, 2005, p. 271-272) 

Deze gewoontes blijken eveneens uit het boek van Lea Dasberg (1984): 

 

“Veel spelletjes met kleuters als ‘schuitje varen, theetje drinken’ 

en ‘paardje rijden’ hadden een erotische bedoeling: het was 

algemeen aanvaard amusement voor de volwassenen om het 
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kind daarbij aan het lachen te maken door de wrijving van zijn 

geslachtsdelen langs die van de volwassenen en de eerste 

seksuele prikkeling, bij de jongetjes de eerste erectie, daarbij te 

observeren…. In de rijke burgermilieus van de 17de en 18de 

eeuw was het gewoon dat het kind, jongen of meisje, bij de min 

sliep en voor het slapengaan zoet gehouden of gemaakt werd 

door het over de geslachtsdelen te strelen en het zelf met de 

geslachtsdelen van de min te laten spelen: niet alleen als een 

‘pedagogisch’ zoethoudertje, maar zonder meer ook een vorm 

van bevrediging voor de min, waar geen enkel kwaad in gezien 

werd. ” (p. 48) 

 

2.2.2. Evoluties in het denken over pedofilie 

 

Om te begrijpen hoe pedofilie op heden zowel wetenschappelijk als maatschappelijk 

gepercipieerd en gedefinieerd wordt, is het noodzakelijk om de belangrijkste evoluties 

in het denken rond pedofilie, van het einde van de 19de eeuw tot nu, vanuit een 

historisch perspectief te begrijpen. Afgaand op het werk van Humblet (2007) zien we 

dat wat pedofilie betreft zich in dit tijdsbestek twee belangrijke breukmomenten hebben 

voorgedaan. Het eerste breukmoment speelt zich af rond de overgang van de 19de eeuw 

naar de 20ste eeuw. Pedofilie wordt niet langer verklaard vanuit het 19de-eeuwse 

degeneratiedenken. Het tweede breukmoment betreft de discrepantie in het voor- en 

naoorlogse denken ten aanzien van pedofilie. Voor de oorlog beschouwde men pedofilie 

als een perversie, na de Tweede Wereldoorlog evolueerde de visie op pedofilie als 

perversie naar pedofilie als parafilie. 

 

2.2.2.1. Het ontstaan van de seksuologie en de definitie van pedofilie als perversie 

 

Humblet (2007) ziet het boek Psychopathia Sexualis uit 1886 van de Duitse psychiater 

Richard Von Krafft-Ebing als het startpunt van het seksuologische denken, en in het 

bijzonder de wetenschappelijke studie van het abnormale seksuele gedrag. Tot ongeveer 

1910 gold Psychopathia Sexualis als het meest gezaghebbende medisch-seksuologische 
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handboek waaruit de dokter-psychiaters hun kennis haalden. Seksualiteit wordt vanaf 

dan niet langer bekeken in termen van goed of kwaad, op basis van religieuze of 

juridische regels, maar vanuit het perspectief gezond en ongezond. De heteroseksuele 

coïtus is de norm en alles wat hiervan afwijkt, is het gevolg van een ziekte en dient 

daarom medisch behandeld te worden.  

Von Krafft-Ebing kan men beschouwen als één van de eersten die het fenomeen van de 

seksuele gerichtheid van volwassenen op kinderen heeft beschreven in de seksuologie. 

Maar de dingen bij hun naam noemen als het gaat om seksualiteit was in de 19de eeuw 

zeker geen sinecure. In zijn handboek Psychopathia Sexualis maakt Von Krafft-Ebing 

een duidelijke opsplitsing tussen de seksuele gerichtheid van volwassenen op kinderen 

ten gevolge van een perversie en de seksuele gerichtheid van volwassenen op kinderen 

ten gevolge van een ziekelijke aanleg. In het geval van een perversie ontwikkelt de 

seksuele gerichtheid van volwassenen op kinderen zich ten gevolge van degeneratie. 

Degeneratie, een concept ontleend aan de Franse psychiater Bénédict Augustin Morel, 

is een proces waarbij lichaam, brein en geest ziek worden gemaakt als gevolg van de 

werking van een aantal negatieve omgevingsfactoren zoals alcohol, drugs en 

vergiftigingen, ziekten, psychologische en sociale stressoren. Men was er toen van 

overtuigd dat deze factoren konden leiden tot bepaalde veranderingen binnen een 

individu, die vervolgens werden doorgegeven aan de volgende generaties en die bij elke 

doorgave sterker werden, tot de voortplanting uiteindelijk ophoudt.  

Wanneer Von Krafft-Ebing het heeft over de gerichtheid van volwassenen op kinderen 

ten gevolge van een ziekelijke aanleg, dan doelt hij op “die zeldzame pervertering 

waarbij de kinderlijkheid van de één min of meer noodzakelijk is om als seksueel object 

in aanmerking te komen voor de ander”. Hij verwijst hier naar de seksuele gerichtheid 

van volwassenen op kinderen die primair is en gedurende een lange tijdsperiode blijft 

bestaan. Deze seksuele gerichtheid is bijgevolg geen uitvloeisel van een degeneratie, 

maar wel van een morbide dispositie.  

Niet enkel Von Krafft-Ebing hield zich bezig met het fenomeen ‘pedofilie’, ook 

verscheidene van zijn tijdsgenoten waren er door geboeid. Maar de degeneratietheorie 

blijft ook in hun denken een prominente plaats innemen.  

Pas in 1906 met het verschijnen van het boek Das Sexualleben unserer Zeit in seinen 

Beziehungen zur modernen Kultur van de Duitse dermatoloog Iwan Bloch kwam er een 
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grote verandering in het denken over seksualiteit. In dit boek wordt voor het eerst de 

idee geïntroduceerd van de seksuologie als een eigen wetenschappelijke onderneming, 

waarin de methoden en de inzichten van natuur- en cultuurwetenschappen 

gecombineerd worden. We kunnen het boek dus beschouwen als de geboorte van de 

seksuologie als moderne wetenschap. Het is bovendien in dit boek dat Bloch de 

degeneratie-idee scherp bekritiseert en er definitief mee afrekent. Volgens Bloch moet 

de oorzaak voor de seksuele gerichtheid van volwassenen op kinderen gezocht worden 

in de gelegenheid tot verleiding. Bloch beweert dat volwassenen die veelvuldig met 

kinderen in contact komen, meestal beroepshalve, wel eens in de verleiding kunnen 

komen om ontucht met hen te plegen. Uitsluitend in zeer uitzonderlijke gevallen zou het 

bij de seksuele gerichtheid van volwassenen op kinderen om een krankzinnige, neuro- 

of psychopathische constitutie gaan. Hierdoor is de perversie geen (mentale) ziekte als 

gevolg van degeneratie, maar eerder een ‘ziekte van de wil’ of concreter, een probleem 

van zelfbeheersing. Bloch ziet perversie niet als iets ziekelijks, maar net 

tegenovergesteld, het is één van de grondkarakteristieken van de mens, die voortkomt 

uit de drift(structuur) zelf, namelijk de nood aan variatie. Deze visie van Bloch neemt 

radicaal afstand van de degeneratie-idee en is hoofdzakelijk verklaarbaar vanuit de 

opzet van Bloch om nieuwe disciplines en methoden vanuit de natuur- en 

cultuurwetenschappen in de seksuologie te betrekken.  

De inspanningen van Bloch bleven niet zonder resultaat, want in de eerste decennia van 

de vorige eeuw kende de seksuologie een grote bloei: ze nam toe in omvang, kwaliteit 

en maatschappelijke invloed. Maar aan de eerste groei- en bloeiperiode van de 

seksuologie als wetenschap kwam abrupt een einde met de opkomst van het nazisme. 

De pioniers van het vakgebied, overwegend Duitse en Oostenrijkse joden, moesten 

Duitsland noodgedwongen verlaten. 

 

2.2.2.2 Herleving van de seksuologie: pedofilie als parafilie 

 

John Humblet (2007) spreekt van een revival van de seksuologie na de Tweede 

Wereldoorlog, een revival die weliswaar schoorvoetend ontstond. Deze keer namen 

hoofdzakelijk Amerikaanse wetenschappers het voortouw. Het waren ook niet langer 

louter medici die zich met de seksuologie als wetenschap bezighielden, ook biologen, 
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psychologen en sociologen kregen de smaak te pakken. Met andere woorden: er was 

sprake van een interdisciplinaire expansie.  

 

In het tweede deel van de 20ste eeuw ontsproten er ook heel wat (tegen)stromingen in de 

seksuologie, dixit Humblet (2007). Tot de jaren zestig heerste er een grote kloof tussen 

de seksuele praktijk en de seksuele moraal, waarin vooropstond dat wat men op 

seksueel vlak deed eigenlijk ‘slecht’ was. Niet de seksuele praktijken, maar wel de 

opvattingen daarover veranderden in de jaren zestig: wat eertijds slecht was, nam men 

nu niet meer zo waar. De kloof tussen seksuele praktijk en moraal werd dus een heel 

eind overbrugd en dit betekende een doorbraak op het vlak van anticonceptie, 

homoseksualiteit, huwelijk, pornografie en prostitutie. Op het eind van de jaren zestig 

publiceerden de Amerikaanse gynaecoloog William Masters en de Amerikaanse 

psychologe Virginia Johnson de bevindingen van hun onderzoek naar de anatomie en de 

fysiologie van de seksuele respons van de mens. Hun ophefmakende bevindingen 

luidden een periode van (seks)positief wetenschappelijk onderzoek in, maar daarnaast 

brachten ze ook nieuwe sekstherapeutische programma’s met zich mee. Hierop volgde 

het positivisme van de jaren zeventig, dat ervan uitging dat alle seksuele moeilijkheden 

of partnerproblemen weggespeeld konden worden, en dat vol enthousiasme de 

‘opstanding van het lichaam’ vierde. Dit positivisme kreeg een flinke knauw tijdens de 

economische recessie van de jaren tachtig. Het lichaam, pas ontdekt als diepste bron van 

genot, werd in korte tijd gereduceerd tot oppervlakkige lijfelijkheid, waarin een door de 

massamedia ontvreemd en uitgehold lichaam centraal stond. Later kwam in de jaren 

negentig de nadruk vooral op de medicalisering van de seksuologie te liggen. De 

draagwijdte van de biologische en farmacologische benadering van de seksualiteit (een 

pil voor elk seksueel probleem?) wordt aan het begin van de 21ste eeuw alleen maar 

helderder zichtbaar. Deze evolutie is zeker niet geheel risicoloos: seksualiteit uitsluitend 

zien als een sociaal, biologisch of biomedisch product brengt reductionistische risico’s 

met zich mee. Momenteel is een evenwichtige biopsychosociale benadering van 

seksualiteit eerder een ideaal dan realiteit.  

 

Aan de helft van de 20ste eeuw droeg pedofilie, net als seksualiteit in het algemeen, nog 

altijd een vooroorlogse definiëringsgeschiedenis met zich mee, aldus Humblet (2007). 
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Verder bleef pedofilie een onderzoeksdomein van de geneeskunde, en van de 

psychiatrie in het bijzonder. De psychiatrie gebruikte vanaf de tweede helft van de 20ste 

eeuw het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) als 

diagnostisch instrument. Dit instrument is berucht over heel de wereld en voorziet in 

diagnostische criteria. De clinicus kan de aan- of afwezigheid van specifieke klinische 

symptomen constateren die hij/zij voorts gebruikt om een diagnose te poneren. Wegens 

veranderingen in het psychiatrisch gedachtegoed tijdens de laatste vijf decennia is 

pedofilie in elke editie van de DSM enigszins anders omschreven.  

Vanaf de DSM-III wordt het begrip ‘parafilie’ verkozen boven het begrip ‘seksuele 

deviatie’. De reden hiervoor is dat ‘parafilie’ anders dan ‘seksuele deviatie’ aangeeft dat 

de stoornis is gelegen in het afwijkende object waartoe een persoon zich seksueel 

aangetrokken voelt. De verschuiving in terminologie betekent eveneens een verandering 

in morele zin. Het begrip ‘parafilie’ lijkt neutraler dan ‘perversie’, en het klinkt zelfs 

minder zwaar dan ‘seksuele deviatie’ (Humblet, 2007). 

DSM-IV (1994) hanteert voor parafilie de volgende definitie: “Parafilieën worden 

omschreven als terugkerende, seksueel intens opwindende fantasieën, impulsen of 

gedragingen, die prototypisch betrekking hebben op: (1) niet-menselijke objecten, (2) 

het lijden of vernederen van zichzelf of de partner en (3) kinderen of andere niet-

instemmende personen”. Daarnaast vermeldt de DSM-IV nog twee bijkomende 

diagnostische criteria: “Om van een parafilie te kunnen spreken, dient de seksuele drang 

en de fantasieën tenminste zes maanden op te treden en dient de betrokken persoon de 

drift of aandrang ook om te zetten in handelingen of er ernstig onder (te) lijden 

(criterium A). Daarnaast dient het gedrag, de seksuele aandrang of de fantasie voor de 

persoon ingrijpende negatieve gevolgen te hebben op het sociaal, beroepsmatig 

functioneren of op andere belangrijke levensdomeinen (criterium B)”. Met het 

verschijnen van de DSM-IV-R kwam grote verandering in deze criteria. De DSM-IV–R 

stelt dat het omzetten van ‘parafiele impulsen’ in gedrag voldoende is om als pedofiel 

gediagnosticeerd te worden. Op grond van de DSM-IV-R-criteria moet iemand die in 

het verleden pedoseksueel gedrag stelde hier niet onder lijden of hiervan geen sociale 

beperkingen ondervinden om als pedofiel gediagnosticeerd te worden. De diagnose 

‘parafiele stoornis’ kent men enkel toe als het gaat om overt gedrag (bijvoorbeeld 

seksuele handelingen tussen een volwassene en een kind); met covert gedrag wordt geen 
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rekening gehouden (bijvoorbeeld masturbatie op basis van seksuele fantasieën over 

kinderen).  

 

John Humblet (2007) stelt dat wat seksueel afwijkend is slechts beperkt in de DSM-IV 

wordt uiteengezet. De APA vat deviante seksualiteit op als gestoorde seksualiteit van 

een individu. Een afwijking van de natuurlijke seksualiteit tot een normale seksuele 

objectkeuze is te wijten aan een stoornis. De visie op seksueel deviant gedrag hoeft niet 

statisch te zijn, maar kan doorheen de tijd veranderen, afhankelijk van 

maatschappelijke, structurele en persoonlijke opvattingen. Het seksueel gedrag dat als 

normatief correct aanvaard wordt, kan per cultuur en tijdperk verschillen. De APA is 

niet blind voor deze kennis, en de gehanteerde classificatie van psychische stoornissen 

dient enerzijds atheoretisch te zijn en moet anderzijds steunen op heldere en 

ondubbelzinnige criteria die in de diagnostische praktijk te toetsen en in onderzoek te 

hanteren zijn.  

Bob Carlier (1993) en Dennis Howitt (1995) merken op dat categoriseren altijd vanuit 

iets moet vertrekken, bijvoorbeeld vanuit een theorie. Categoriseren is met andere 

woorden ingebed in een bredere morele maatschappelijke context. De classificatie in de 

verschillende versies van de DSM is dus niet ontstaan in een wetenschappelijk vacuüm, 

maar ligt juist verankerd in waarden, normen, maatschappij en cultuur.  

 

Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat het begrip ‘seksualiteit’, in welke 

expressievorm dan ook, in wetenschappelijke kringen ook gestalte krijgt door de 

maatschappelijke beschouwing die erover heerst. Het wordt dan ook begrijpelijk dat al 

snel elke seksuele beleving van en met kinderen onder de noemer ‘pedofilie’ geplaatst 

wordt, en als dusdanig sterk bekritiseerd wordt. In de jaren zestig en zeventig deed er 

zich een liberaliserende trend voor. Meerdere gedaantes van seksuele gedragingen 

werden hierdoor milder beoordeeld. Het begrip ‘perversie’, waarmee pedofilie 

geassocieerd werd en dat een negatieve connotatie kende, verdween langzaam uit 

officiële informatiebronnen, maar ook uit wetenschappelijk werken.  

In de nasleep van de seksuele revolutie raakte het denken over pedofilie niet uit de 

taboesfeer. Vanaf de tachtiger jaren zien we een persistente maatschappelijke 

verharding en daarmee samenhangend een verengde definiëring van pedofilie. Eind de 
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jaren negentig is er nog geen tendens tot afzwakking van de negatieve maatschappelijke 

opinie, de tolerantie om liberaal over pedofilie te denken is in het post-Dutrouxtijdperk 

helemaal verdwenen. Paul Verhaeghe (2002, 2005), Belgisch klinisch 

psycholoog/psychoanalyticus, stelt het scherper. Ondanks het feit dat het hedendaagse 

postmoderne discours een pleidooi voor tolerantie ten opzichte van parafilieën houdt, is 

er volgens hem helemaal geen sprake van een tempering of teloorgang van de tolerantie 

ten opzichte van pedofielen, want deze tolerantie is doodeenvoudig een illusie. De 

aansporing tot tolerantie heeft geen aanvaarding of normalisering van pedofilie met zich 

meegebracht. De oproep tot tolerantie heeft eerder een ruimere diversiteit aan 

voorschriften gecreëerd. Het heeft evenmin een gediversifieerde kijk op het begrip 

‘pedofilie’ teweeggebracht. ‘Pedofilie’ blijft beperkt tot kindermishandeling en seksueel 

misbruik. Dit denken is wijd verbreid in de westerse samenleving, alhoewel het ingaat 

tegen de wortels van dit begrip. De onderzoeksvisie aangaande ‘pedofilie’ – in de 

ruimste zin van het woord, namelijk pedofilie en pedoseksualiteit – richt zich 

voornamelijk op seksueel geweld, met uitsluitend mannelijke daders. Alles wat 

daarbuiten valt wordt niet of amper bestudeerd. Een denkbaar toekomstige repercussie 

hiervan is dat min of meer alles wat met seksualiteit en kinderen te maken heeft, geen 

verder inhoudelijk onderscheid en concrete definiëring zal krijgen. Alles zal onder de 

noemer ‘pedofilie’ geplaatst worden. 

 

2.2.3. Recente definities 

 

Pedoseksuele misbruikers worden vaak aanzien als baarlijke duivels die rondtoeren om 

een willekeurig kind van de straat te plukken, om het daarna op te sluiten, te bedreigen, 

te mishandelen en te verkrachten. Maar klopt dat wel? Lang niet alle pedoseksuele 

misbruikers gaan onmiddellijk over tot de aanval. Vaak blijkt zelfs het tegendeel, ze zijn 

geduldig en spinnen langzaam hun web. En er groeit een vriendschappelijke band met 

het kind, dat soms pas achteraf gaat beseffen dat er iets gebeurd is dat niet kon. Het kind 

glijdt als het ware in een val die niet in één keer, maar heel langzaam, dichtklapt. 

 

Opvallend is dat er geen vaststaande definitie is voor pedofilie. Integendeel; we kunnen 

zelfs spreken van een semantische verwarring, daar een veelheid van brede en enge 
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definities aangetroffen wordt. In de literatuur is een scala van definities en 

beschrijvingen te vinden. In de meeste definities worden er zinsneden gebruikt in de 

trant van 'het vallen op kinderen', 'seksuele interesse in kinderen' of 'aantrekking tot 

prepuberale kinderen' (Bernard et al., 1972; Howitt, 1995; Frenken, 2001). Hieronder 

volgt eerst een voorstelling van enkele recentere definities, volgens chronologie. 

We define paedophilia as occurring when an adult has a 

conscious sexual interest in prepuberal children. We infer that 

sexual interest from one of two behaviors; either (1) the adult 

has some sexual contact with a child (meaning he touched the 

child or had the child touch him with the purpose of his 

becoming sexually aroused) or (2) the adult has masturbated to 

sexual fantasies involving children. This definition recognizes 

that a person may have a very strong sexual interest in children 

and be blocked only by circumstances from acting on it more 

directly with children. (Finkelhor en Araji, 1986, p. 146-147) 

The word paedophile will be used as a generic name for sexual 

offenders against underaged persons. At the same time it is 

acknowledged that this covers a multitude of sinners, perhaps 

not all of whom will have strong sexual desire towards 

underaged persons… it also adroitly avoids the conventional 

wisdom that there are types of sexual offenders against children 

who are not erotically oriented towards children. For example, 

incest offenders are commonly held to be true paedophiles, 

although this has not been proven and is in considerable doubt. 

(Howitt, 1995, p. 17) 

Deze twee definities geven een ruime omschrijving van pedofilie. Howitt zijn definitie 

heeft betrekking op alle minderjarige slachtoffers, deze omschrijving omvat dus niet 

enkel personen die een voorkeur hebben voor prepuberale kinderen. De definitie van 

Finkelhor en Araji handelt wel enkel over prepuberale kinderen. Deze definitie van 

Howitt is ruimer dan die van Finkelhor en Araji, waardoor meer mensen onder deze 
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noemer zullen vallen. Daarnaast gaat de tweede definitie enkel over gedrag, terwijl 

Finkelhor en Araji het ook hebben over fantaseren over kinderen waarbij de dader 

masturbeert. 

Bruinsma (1996) definieert seksueel misbruik van kinderen als volgt:  

De verseksualisering van een afhankelijkheidsrelatie, waardoor 

de dader seks kan afdwingen van het slachtoffer. Die 

afhankelijkheidsrelatie kan uit verschillende oorzaken 

voortvloeien. Zo kan de dader overwicht hebben doordat hij 

meer afweet van seks dan het slachtoffer, of doordat hij dwang 

kan uitoefenen op het slachtoffer of geweld kan gebruiken (of 

daarmee kan dreigen). (p. 19) 

Frenken (2000) definieert plegers van seksueel misbruik bij kinderen als:  

Volwassenen die seksuele contacten hebben met jongens of 

meisjes onder de zestien jaar, die plaatsvinden tegen hun zin, of 

zonder dat zij – als gevolg van lichamelijk of relationeel 

overwicht, emotionele druk, of van dwang of geweld – het 

gevoel hebben (gehad) de seksuele contacten te kunnen 

weigeren. (p. 239) 

Uit deze laatste twee definities blijkt dat er drie criteria van belang zijn om te kunnen 

spreken van seksueel misbruik van kinderen. Deze criteria zijn informed consent, 

leeftijdsverschil tussen dader en slachtoffer en aanwezigheid van dwang (Bogaerts, 

Goethals, Vervaeke en Spapens, 2003). Voordat een kind geldige toestemming kan 

geven, moet het weten wat seksualiteit inhoudt, wat er kan gebeuren en wat de 

mogelijke gevolgen kunnen zijn. Ook moet het kind zich vrij voelen om toe te stemmen 

of te weigeren. Om te kunnen spreken van seksueel kindermisbruik moet er ook een 

leeftijdsverschil zijn tussen dader en slachtoffer. Het leeftijdsverschil is aan heel wat 

discussie onderhevig. Sommige schrijvers vinden dat een leeftijdsverschil tussen dader 

en slachtoffer moet bestaan, met tenminste vijf jaar bij kinderen jonger dan twaalf en 

tenminste tien jaar bij jongeren tot zestien jaar. Anderen zwakken het leeftijdsverschil 
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dan weer af en wijzen erop dat ook andere factoren naast leeftijdsverschil in rekening 

gebracht moeten worden. Een dergelijke factor is het ontwikkelingspsychologisch 

stadium waarin de jongere of het kind zich bevindt (Vermeulen, Ponsaers, & Verlinden, 

2003). Daarnaast moet er ook sprake zijn van dwang. Deze dwang kan verschillende 

vormen aannemen. Dwang situeert zich op een continuüm dat kan gaan van druk 

uitoefenen, subtiele vormen van bedreiging, tot en met rechtstreeks lijfelijk geweld.  

Vermeulen, Ponsaers en Verlinden (2003) noemen nog een aantal bijkomende 

kernkarakteristieken: ambivalentie, dominantie, opzet en geheimhouding. Ambivalentie 

heeft te maken met de dubbelzinnigheid die ontstaat bij kinderen. Die dubbelzinnigheid 

slaat op het ervaren van positieve gevolgen (naast negatieve) bij seksueel misbruik, 

zoals extra aandacht, attenties of beloningen krijgen. Men kan ook ambivalentie ervaren 

wanneer men het misbruik wil melden en men te bang is om het iemand te vertellen. 

Dominantie betreft de machtspositie die de dader heeft ten overstaan van het kind, wat 

hem in staat stelt kinderen te manipuleren of tot seksuele handelingen te forceren. Het 

leeftijdsverschil genoemd door Bogaerts et al. (2003) kan onder dominantie geplaatst 

worden. Opzet heeft te maken met het feit dat het misbruikgedrag aangewend wordt om 

de dader seksueel te bevredigen, het zij als dusdanig, hetzij door de terughoudendheid 

van kinderen weg te werken door middel van ‘grooming’ (i.e. volwassenen benaderen 

kinderen via internet om seksueel getinte contacten te hebben). Geheimhouding slaat op 

de wil van de dader om het misbruikgedrag geheim te houden. Dat kan op vele 

manieren bekomen worden, onder andere door bedreiging, beloningen, dwang.                                

Uit al deze definities blijkt dat onderzoekers niet steeds dezelfde opvatting hebben over 

welke personen als pedofiel gecategoriseerd kunnen worden. Een moeilijke opgave is 

te weten waar de grens te trekken tussen verkrachters en kindermisbruikers. Men kan 

het begrip kind afgrenzen op basis van biologische of socio-legale criteria. Wat 

biologische criteria betreft, is het zeer moeilijk om een begin- en eindfase aan te geven 

in termen van aantal lentes. Zolang er geen secundaire kenmerken zichtbaar zijn, is 

iemand biologisch nog een kind. Maar kinderen verschillen onderling erg in de 

snelheid van hun biologische en psychologische ontwikkeling. Daarentegen zijn socio-

legale criteria objectieve criteria, zoals de leeftijd van 18 jaar. Dergelijke criteria 

worden aangewend in het strafwetboek. 
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Het is belangrijk om te beseffen dat een definitie of een omschrijving van een aspect 

van het menselijk zijn of het menselijk gedrag nooit perfect kan zijn. Toch worden er 

definities gebruikt, om te trachten grip te krijgen op een werkelijkheid die veel minder 

duidelijke afgrenzingen kent.  

De definitie die mij het meest aanspreekt, is die waarin een opdeling wordt gemaakt 

tussen pedofilie en pedoseksualiteit. Ook heb ik gekozen voor het aspect van de 

prepuberaliteit in de definitie die mijn voorkeur draagt. Dit om toch een duidelijke 

begrenzing aan te geven. De pedofielen die zich ‘strikt pedofiel’ noemen, geven 

trouwens aan dat ze het kind dat zich lichamelijk nog niet in de puberteit bevindt het 

meest aantrekkelijk vinden 

(http://www.humanbeing.demon.nl/humanbeingsweb/Bibliotheek/palmen_frame.htm). 

Ook in veel literatuur wordt de prepuberteit als grens gekozen (Finkelhor & Araji, 1986; 

Frenken, 2001; Van Ree, 2001).  

 

Ik wil eerst nader ingaan op de begrippen ‘pedofilie’ en ‘pedoseksualiteit’. Ze worden 

vaak als één begrip gezien, maar in de letterlijke betekenis is er toch een wezenlijk 

onderscheid. ‘Pedo’ betekent kind en ‘filie’ is afgeleid van het woord ‘philein’, dat 

beminnen betekent. Letterlijk is een pedofiel dus eigenlijk iemand die kinderen bemint. 

Pedofilie is het gegeven dat een meerderjarige zich (seksueel) aangetrokken voelt tot 

kinderen die nog niet in de puberteit zijn. De volwassene heeft sterke gevoelens van 

liefde voor kinderen en ervaart deze gevoelens vaak sterker en vindt ze belangrijker dan 

de gevoelens voor volwassenen. De volwassene geeft de voorkeur aan de omgang met 

kinderen. Vaak gaat het om een exclusieve voorkeur voor kinderen en deze mensen 

gaan daarom doorgaans geen liefdesrelatie aan met andere volwassenen. Maar er zijn 

ook volwassenen die naast hun pedofiele gevoelens ook heteroseksuele of 

homoseksuele gewaarwordingen voor volwassenen of pubers voelen. In een pedofiele 

relatie kan het seksuele aspect voorkomen, maar dit staat niet voorop. De gevoelsmatige 

relatie met het kind is daarentegen wel belangrijk. De pedofiel zal ijveren voor een 

vriendschapsrelatie met het kind (Sandfort, 1987). De beleving van pedofiel gevoel is 

vooreerst esthetisch: men ervaart schoonheid, puurheid, spontaniteit, 

openheid. Pedofilie is dus meer een georiënteerdheid.  
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Een pedoseksueel is, kort gezegd, iemand die daadwerkelijk seksuele omgang heeft met 

kinderen. Een belangrijk gegeven is dat de kinderen hier vaak niet mee kunnen of willen 

instemmen. Dit kan zijn door de afhankelijkheid van het kind van de pedoseksueel, het 

nog niet zo ver ontwikkeld zijn op psychisch- en fysiek vlak of door het onbegrip van 

het kind dat het fout is wat er gebeurt. Pedoseksualiteit verwijst dus naar gedragingen 

(Vermeulen, Ponsaers & Verlinden, 2003). Het kind zit altijd in de zwakste positie en 

treft bijgevolg geen enkele schuld.  

De opdeling van Manenschijn (1998) sluit hier erg bij aan. Pedofilie is het verlangen en 

pedoseksualiteit is het in de praktijk brengen van dat verlangen. Met deze definitie toont 

Manenschijn aan dat de seksuele handeling altijd aan het kind wordt opgedrongen 

vanuit de volwassene.  

In de bestaande misverstanden gaat men ‘pedofiel’ en ‘pedoseksueel’ aan elkaar gelijk 

stellen. Maar niet alle pedofielen plegen seksueel misbruik en niet alle 

kindermisbruikers zijn pedofielen (de Ruiter & Veen, 2004). Om het verschil tussen 

pedofilie en pedoseksualiteit duidelijk te maken volgt een uitleg uit het boek van Van 

Ree (2001). 

 

Pedofilie refereert aan erotiek, pedoseksualiteit aan de 

uitdrukkingsvormen die daar fysiek aan gegeven worden. 

Pedoseksueel gedrag kan, net als hetero- en homoseksueel 

gedrag, liefdevolle en vijandige vormen aannemen. Vijandig, 

misbruikend pedoseksueel gedrag zou eigenlijk niet pedofiel 

genoemd moeten worden. Van vijandig gedrag is niet alleen 

sprake bij mishandeling, moord en ander crimineel gedrag, maar 

ook wanneer de volwassene zich bij het contact uitsluitend richt 

op eigen lust en eventueel orgasme, ongeacht 

ongeïnteresseerdheid, tegenzin of afweer van het kind. Zulke 

egocentrische instellingen kunnen zich overigens bij alle 

oriëntaties voordoen. (p. 17) 
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Aan de hand van Figuur 1. zal ik het onderscheid nogmaals verduidelijken. 

 

 
 

AB: pedofiel 

BC: pedoseksueel 

A: pedofiel, zonder seks, met liefde 

B: pedofiel en pedoseksueel, met seks, met liefde of 

aantrekkingskracht 

C: pedoseksueel, met seks, zonder aantrekkingskracht 

Fig. 1. Onderscheid tussen pedofiel en pedoseksueel 

Beide begrippen sluiten elkaar niet uit, maar overlappen elkaar. Ze vallen niet samen 

maar ze staan ook niet los van of tegenover elkaar. ‘A’ en ‘B’ staan voor het begrip 

‘pedofiel’, ‘B’ en ‘C’ staan voor ‘pedoseksueel’. ‘A’ staat voor de pedofiel die geen 

seks heeft, maar wel de liefde voelt. ‘C’ betekent dat de pedoseksueel de temptatie niet 

voelt, maar wel seks heeft en ‘B’ staat voor de pedofiel of pedoseksueel die zowel de 

seks als de liefde of aantrekkingskracht heeft.  Pedofilie is dus een gevoel, 

pedoseksualiteit is een daad. Let wel: deze begrippen, definities en cirkels delen 

gevoelens en daden in, en niet mensen. Iemand kan in verschillende fasen van zijn of 

haar leven verschillende gevoelens hebben en verschillende daden wel of niet verrichten 

(http://www.humanbeing.demon.nl/humanbeingsweb/Bibliotheek/ernest/hoofdstuk_1.ht

m). Declercq (2008) geeft ook aan dat deviante fantasieën niet per se risicofactoren zijn 

voor deviant gedrag. Het is net op de vector gaande van fantasie naar gedrag dat de 

differentie ligt tussen perversie en normaliteit.  

Meestal zien we bij kindermisbruikers een voorkeur voor een bepaalde 

leeftijdscategorie. Sommigen verkiezen jongens, anderen kiezen voor meisjes en nog 
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andere plegers hun voorliefde gaat uit naar beide geslachten. De seksuele activiteiten 

kunnen zeer beperkt zijn (strelen, kind ontkleden, kijken, zichzelf ontkleden en 

masturberen); maar de activiteiten kunnen ook gepaard gaan met penetratie al dan niet 

met geweld en eventueel moord. In 80 tot 95% van de gevallen van misbruik van 

kinderen gaat het om bekenden van het kind. De onbekende ‘man in de bosjes’ of 

‘kinderlokker’ komt maar zelden voor. De kinderen zijn doorgaans afhankelijk van de 

pleger of hebben vertrouwen in hem (Frenken, 2001). 

Worden de schakeringen tussen de verscheidene definities duidelijk? Definities moeten 

dus zeer secuur geformuleerd worden. Een definitie is een begripsomschrijving 

waarmee men kaders en grenzen aanreikt om iets bespreekbaar en onderzoekbaar te 

maken. Het doet er dus zeker toe voor welke definitie geopteerd wordt. 

 

 

2.3 Typologie 

 

In dit deel wordt stilgestaan bij het mogelijke profiel van de kindermisbruiker. Grove 

simplificaties en generalisaties komen frequent voor. Alle pedofielen worden als 

identiek beschouwd, of ze zijn toch op z’n minst zeer verwant aan figuren als Marc 

Dutroux.  

Verschillende onderzoekers hebben pogingen ondernomen om subgroepen van seksuele 

delinquenten te splitsen in classificaties en typologieën. Men is nogal huiverig om 

mensen in te delen in types, zeker als het een groep mensen betreft die gemakkelijk 

gestigmatiseerd wordt. Maar de mogelijke waarde van een typologie is hier viervoudig. 

Vooreerst kan het gebruik van een typologie een bijdrage leveren in het 

opsporingsonderzoek naar een onbekende dader. Daarnaast kan een typologie helpen 

om de justitiële beslissingen over het tegemoet treden naar seksuele delinquenten te 

verbeteren. Ook kan een typologie een instrument zijn om een meer geactualiseerde 

behandeling te voorzien. Tenslotte kan een typologie bijdragen tot het beoordelen van 

recidiverisico (Frenken, 2002). Alle waarden van de typologieën hebben de bedoeling 

pedoseksuelen (of seksuele delinquenten in het algemeen) onder te verdelen in een 

aantal categorieën of stereotypes, en dit op basis van een aantal gemeenschappelijke, 
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relevant geachte parameters. In wat volgt, geef ik een overzicht van de belangrijke 

classificatiesystemen voor pedoseksuelen. 

 

2.3.1 Empirische typologie 

 

Bij de empirische classificatiesystemen is er slechts één exclusief ontwikkeld voor 

pedoseksuelen, de Massachussetts Treatment Center Child Molester Typology of de 

MTC-CM. Deze werd opgesteld door Knight en Prentky en is inmiddels uitgegroeid tot 

een veelvuldig gebruikte en gelauwerde typologie. De MTC-CM vertrekt van twee 

assen (Koeck, van Beek & De Doncker, 2002). Deze assen leiden naargelang de score 

op een aantal criteria tot typologieën. De criteria voor as I zijn de mate van fixatie op 

kinderen en de sociale competentie. In eerste instantie maakt as II een onderscheid 

tussen de mate waarin pedoseksuelen contact hebben met kinderen. Bij personen die 

vaak contacten onderhouden met kinderen wordt verder een onderscheid gemaakt tussen 

zij wiens relationele doeleinden eerder een interpersoonlijk karakter hebben en zij wiens 

relaties exclusief seksueel gemotiveerd zijn. Voor de plegers die weinig of beperkte 

contacten onderhouden met kinderen wordt een differentiatie gemaakt naargelang de 

aard van de veroorzaakte fysieke verwondingen. Binnen deze twee categorieën van de 

graad van verwonding wordt ook het onderscheid gemaakt met betrekking tot aan- of 

afwezigheid van sadisme. Uiteindelijk leidt de MTC-CM typologie tot 24 mogelijke 

types van pedoseksuelen, waarbij het ene type al vaker voorkomt dan het andere. Later 

stelden de auteurs dat elf van de 24 mogelijke types zodanig weinig voorkwamen dat ze 

in feite als verwaarloosbaar mochten worden beschouwd.  

Prentky (1999) toonde aan dat de validiteit van de MTC-CM typologie wordt 

ondersteund door onderzoeksbevindingen. Toch stelde hij dat verdere revisie van het 

systeem nodig is, daar er aanleiding is tot enkele kritische kanttekeningen. Ten eerste is 

de steekproef, die bestaat uit veroordeelde Amerikaanse seksueel delinquenten in een 

maximaal beveiligde gevangenis, helemaal niet representatief voor de populatie van 

plegers als geheel. Een tweede kanttekening betreft de klinische waarde van de MTC-

classificaties. Het zijn complexe en tijdrovende systemen met beperkte therapeutische 

waarde. Vanwege het retrospectief onderzoek naar statische gegevens, blijft het 

onduidelijk hoe variabelen dynamisch gezien delictgedrag teweeg brengen. Een derde 
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kritiekpunt handelt over de exclusie van incestplegers en plegers waarbij psychose, 

mentale retardatie of organische stoornissen relevant zijn voor het plegen van delicten. 

Een vierde opmerking betreft het feit dat een groot aantal gebruikte begrippen 

inhoudelijk niet voldoende gedefinieerd en voor verschillende interpretaties vatbaar 

zijn. Ten laatste komen de auteurs in conflict met hun eigen definities van een ‘child 

molester’ (en een ‘rapist’) door de vooropgestelde leeftijdscriteria.  

Door deze redenen, en omdat het volgens het empirische classificatiesysteem zeer 

moeilijk is om conclusies te trekken met betrekking tot bepaalde subgroepen van 

delinquenten door de grote heterogeniteit van misbruikpatronen, gaat de voorkeur in dit 

geschrift uit naar de klinische classificaties.  

 

2.3.2 Klinische typologie 

 

Alhoewel de preferentie ligt bij de classificatiesystemen op basis van klinische ervaring, 

moeten we toch rekening houden met enkele minpunten. De criteria die worden 

gebruikt om de plegers in te delen zijn vaak erg gedifferentieerd, wat dikwijls leidt tot 

ongerijmdheden tussen verschillende categoriseringssystemen. Er is namelijk al 

meerdere keren gesteld dat er geen maatstaven bestaan op basis waarvan men 

pedoseksuelen op een onweerlegbare manier kan weerhouden. De klinische 

classificaties zijn doorgaans gefundeerd op klinische ervaringen met opgesloten 

(pedo)seksuele delinquenten. Daardoor kunnen de resultaten moeilijk naar de ganse 

maatschappij veralgemeend worden. Een tweede punt van kritiek gaat over de geringe 

empirische onderbouw van veel van de klinische classificatiesystemen. Vaak mankeert 

de validiteit, door het tekort aan empirisch onderzoek. Precies deze laatste kritiek 

vormde een stimulans voor de ontwikkeling van meer empirische classificatiesystemen 

(Vermeulen, Ponsaers & Verlinden, 2003).  
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2.3.2.1 Dichotome indelingen 

 

Sommige onderzoekers houden het op een simpele, dichotome indeling en maken alleen 

een differentiatie tussen een pedofiel of het gefixeerde type en een situationeel of 

regressief type. Ondertussen is deze tweedeling klassiek geworden (Vermeulen, 

Ponsaers & Verlinden, 2003). Ze komt overeen met de typlogie van Groth en Burgess 

(1977; zie ook Johnston & Johnston, 1997). ‘sex pressure offenses’ en ‘sex force 

offenses’ worden onderscheiden. Bij de eerste groep wordt het kind met relatief weinig 

geweld verleidt tot seks. De sex-pressure misbruiker voelt zich veiliger in de 

aanwezigheid van kinderen en hij ziet het kind als een liefdesobject. Deze groep wordt 

op zijn beurt nog onderverdeeld in twee subcategorieën: ‘enticement’ (proberen 

overtuigen of ompraten) en ‘entrapment’ (manipulatie van het slachtoffer zodat het zich 

schuldig of verplicht voelt naar de pleger toe). De groep van ‘sex force offenses’ dreigt 

met of gebruikt geweld dat instrumenteel of sadistisch is.  

 

2.3.2.2 Knight en Prentky 

 

De meest betrouwbare klinische en empirische typologieën van verkrachters en 

pedoseksuelen zijn ontwikkeld door Raymond Knight en Robert Prentky. Knight en 

Prentky (1990) maken een onderscheid tussen verschillende soorten mannen die 

kinderen misbruiken. 

  

Misbruikers van het pedofiele type (ook wel het gefixeerde of het preferentiële type 

genoemd): 

- Dit zijn volwassen mannen met een stabiele, min of meer exclusieve seksuele 

gerichtheid op prepuberale jongens of meisjes.  

- Niet enkel hun seksuele maar ook hun sociale preferentie gaat uit naar kinderen. 

Het liefst van al willen ze ‘een kind met de kinderen’ zijn. Met kinderen gaan ze 

liever om dan met volwassen, ook omdat ze volwassenen als een bedreiging 

zien.  

- Pedofielen ervaren geen schuldgevoelens over de seksuele contacten met de 

kinderen omdat ze pedofilie moreel aanvaardbaar vinden.  



26 
 

- De relatie met het kind is begrensd in tijd en stopt als het kind ouder wordt dan 

de voorkeursleeftijd van de pedofiel. De geslachtskenmerken die zich dan 

ontwikkelen, maken het kind onaantrekkelijk voor de pedofiel.  

- Hun daden worden gekenmerkt door de keuze voor een bekend slachtoffer, een 

zorgvuldige planning van het misbruik, psychologische manipulatie zonder 

geweld en een positief affect van waaruit het delict wordt gepleegd.  

- Er zijn ook pedofielen die geen uiting geven aan hun seksuele gezindheid en een 

relatie met een volwassen vrouw of man aangaan.  

- Meestal zijn er veel juridische antecedenten, voornamelijk van pedofiele aard, en 

er is een hoog recidiverisico. 

 

Kindermisbruikers van het situationele of geregresseerde type: 

- Deze mannen hebben een seksuele en sociale voorkeur voor volwassenen.  

- Wanneer er zich een gunstige omstandigheid voordoet en als gevolg van een 

ingrijpende, stressvolle gebeurtenis, al dan niet binnen of buiten de 

partnerrelatie, gaan ze ter compensatie seksuele contacten aan met (eigen) 

kinderen of afhankelijke jongeren.  

- Hun delicten worden gekenmerkt door een seksuele honger, impliciete planning, 

negatieve stemming van waaruit hun seksuele daden worden gepleegd en 

schuld- en schaamtegevoelens over de seksuele relaties.  

- Er zijn weinig juridische antecedenten, noch voor zedenfeiten, noch voor andere 

misdrijven.  

- Na ontdekking is er een lage kans op herhaling. Het merendeel van incestplegers 

kunnen we onder dit type plaatsen. 

 

Het laatste type is de groep kindermisbruikers met een antisociale persoonlijkheid: 

- Zij slagen er niet in om duurzame relaties aan te gaan. 

- Dit type heeft geen empathisch vermogen.  

- Deze mannen zijn gewetenloos en met geweld dwingen ze seksueel contact af 

van onbekende kinderen.  

- Ze kiezen voor kinderen omdat deze gemakkelijk misbruikt kunnen worden, niet 

omdat ze de gewenste seksuele partners zijn.  
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- Deze daders plannen weinig en zijn eerder impulsief.  

- Hun agressieve en seksueel gerichte delicten zijn een uiting van een negatief 

affect, zoals een gegeneraliseerde boosheid, wraakgevoelens of sadisme.  

- Deze daders kunnen hun seksuele delicten samen met anderen plegen en 

seksuele misbruiknetwerken vormen.  

- Het misbruik is meestal kortdurend.  

- Veelal zijn er criminele antecedenten aanwezig, ook niet-zedenfeiten.  

- Het risico op recidive bestaat. 

 

2.3.2.3 Declercq 

 

Een typologie die bij de voorgaande aansluit, is die van Declercq (2008). Vooreerst 

maakt hij een onderscheid tussen extrafamiliaal en incestueus misbruik. Voor 

extrafamiliaal misbruik hebben twee hogere orde-factoren een verklarende en een 

voorspellende waarde, namelijk een seksueel deviante aantrekking tot kinderen en een 

aanhoudende, diep ingebedde antisociale levenshouding. Op hun beurt kunnen deze 

beide determinanten in verband gebracht worden met kenmerkende 

persoonlijkheidsstructuren: enerzijds is er de perverse of parafiele 

persoonlijkheidsstructuur, anderzijds de psychopathische.  

 

Eigen aan de pedofiele parafielen is dat ze geen geweld of dwang gebruiken. De 

perverse theorie stelt nu eenmaal dat kinderen seks met volwassenen ambiëren en er op 

de koop toe ook nog van genieten. Geweld en dwang zijn niet te verzoenen met deze 

theorie. Volgens deze theorie is de instemming van het kind onontkoombaar. Deze 

instemming proberen ze te verkrijgen via retoriek, overreding en verlokking. Een 

voordeel daarbij is dat ze de belevingswereld van het kind, tot wiens leeftijd en geslacht 

ze zijn aangetrokken, heel goed kennen. Ze prefereren de wereld van het kind ook 

boven de wereld van de volwassenen. Leunend op zijn theorie van het genot, is de 

pervert er rotsvast van overtuigd dat de verantwoordelijkheid voor het misbruik bij het 

kind ligt. Een andere exponent van de perverse theorie is de afwezigheid van empathie 

voor het slachtoffer, maar deze absentie is gelimiteerd tot het moment van de seksuele 

interactie zelf. Typisch voor perverten is dat ze hun theorie niet enkel promoten bij hun 
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slachtoffers, maar ook bij derden. Ze prijzen het aan als het opperste genot. Ze voelen 

en profileren zich als voorlichters, verlossers en opvoeders. Ook blijkt het perverse 

subject verdeeld te zijn tussen twee ‘scènes’: de objectieve externe realiteit enerzijds, 

zijn perverse fantasieën / het perverse scenario anderzijds. Deze tegenstrijdige en in 

principe elkaar uitsluitende scènes kunnen naast elkaar bestaan. In de objectieve externe 

realiteit volgt de pervert de sociale werkelijkheid en haar wetten, normen en waarden 

oprecht na. Op hun perverse seksualiteit na vallen ze vaak op door hun conformiteit. 

Hieruit vloeit voort dat ze in de regel enkel seksuele of ermee verbonden delicten 

plegen. Daarnaast is het ook kenmerkend dat de pervert zich in een passieve positie 

bevindt, het seksueel ageren heeft namelijk een compulsieve dimensie. Daarbij komt dat 

zij zich soms verzetten tegen hun drift, want die eist ontlading in de realiteit. 

Nu wenden we ons tot de psychopathie. Psychopaten houden eerder een pleidooi voor 

hun persoon, dan voor het eigene van het genot. Dit komt door het uitgesproken 

narcisme dat hen karakteriseert. Typerend voor de klassieke psychopathie is dat er geen 

specifieke verhouding tot een welbepaald seksueel object of genot bestaat. Alle soorten 

en vormen van seksualiteit worden bedreven, ook intrafamiliaal misbruik. Ze zijn niet 

alleen veelzijdige criminelen, maar ook veelzijdige seksuele delinquenten. Deze 

veelzijdigheid is het gevolg van een rigoureus gebrek aan een afgebakende en 

dwingende objectkeuze. Het feit dat psychopaten verantwoordelijk zijn voor een 

aanzienlijk percentage kindermisbruik heeft vooral te maken met het opzoeken van 

nieuwe prikkels en met het onmiddellijk willen bevredigen van momentane impulsen. 

Andere elementen die kindermisbruik bij deze daders aanzetten zijn opportuniteit, 

gemakzucht of ‘ersatz’ van het moment. Binnen hun logica zijn de eigen kinderen dus 

gemakkelijk toegankelijke slachtoffers. Bij psychopaten liggen de delictkenmerken 

anders dan bij perverten. Ze maken snel gebruik van geweld om te bekomen wat ze 

willen. Kinderen worden niet verleid of overtuigd, maar gelokt via list en bedrog. Maar 

psychopaten zullen ook sluw de verantwoordelijk voor het misbruik bij het kind leggen. 

Wat psychopaten kenmerkt is een fundamentele onthechting, al gaan ze niet gebukt 

onder een gevoel van isolement en de daarmee gepaard gaande eenzaamheid. 

Integendeel, ze zijn buitengewoon extravert en theatraal in de omgang en ze hebben 

vaak een netwerk van kennissen en contacten. Alleen zijn het sociale banden zonder 

intimiteit en emotionele diepgang. Psychopaten zijn op vele terreinen en niveaus 
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antisociaal, maar dit belet hen niet om zoals de besten een beeld van normaliteit, 

conformiteit en sociale aanpassing op te hangen. Zelfs extreem deviante sadistische 

psychopaten zijn in staat hun natuur te verbergen achter een voile van normaliteit. In 

tegenstelling tot de pervert bevindt de psychopaat zich in een actieve positie en het 

uitageren is niet dwangmatig.  

 

Tegenover deze vormen van extrafamiliaal misbruik vinden we incest. Heden ten dage 

is nog niet duidelijk wat exact aan de grond ligt van incestueus misbruik. Incestueus 

misbruik is niet terug te brengen tot de hogere orde-factoren die extrafamiliaal misbruik 

determineren. De persoonlijkheidsstructuur van incestplegers is gevoelig verschillend 

van de perverse en de psychopathische. De persoonlijkheidsstructuur van de incestdader 

valt vooral op door zijn onopvallendheid. De hypothese van de auteur stelt dat de enige 

waarneembare significante deviantie of stoornis zich situeert op het niveau van het 

vaderschap. Incest zou dus in de eerste plaats neerkomen op een afwijkende manier om 

het vaderschap te incarneren, waarbij het afwijkende niet geëxpliciteerd wordt. 

Phallometrische onderzoeken1 wijzen uit dat incestplegers zich niet of significant 

minder seksueel aangetrokken voelen tot kinderen dan extrafamiliale misbruikers. Ze 

declareren een significante seksuele aantrekking tot consensuele seks met volwassenen. 

De ouderdom van het slachtoffer kan verschillen, maar het misbruik begint meestal in 

de prepuberteit en gaat verder tot in de puberale periode. Dat het misbruik gewoonlijk 

eindigt bij de puberteit heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat het slachtoffer het 

misbruik rond die leeftijd manifesteert. Vaak omdat er een amoureuze, zinnelijke 

ontmoeting in het spel is. Het is ongewoon dat een seksuele deviantie zich uitstrekt tot 

zulkdanige leeftijdsspanne. Gewoonlijk fixeert een seksuele afwijking zich op een 

welbepaalde leeftijd. Wanneer niets de seksuele relatie verstoort, wordt het misbruik 

verdergezet, ook indien het slachtoffer geen kind meer is. Een ander element dat de 

incestplegers differentieert van parafiele plegers is het exclusieve incestueuze facet. 

Voor perverse extrafamiliale kindermisbruikers zijn hun eigen kinderen taboe. 

Misbruikers die zich aan hun eigen kinderen en aan andere kinderen vergrijpen, zijn 

vaak psychopaten. Ook liggen de delictkenmerken anders bij incestdaders. Typisch lijkt 

de modus operandi van non-verbale aard en de seksuele interacties ontstaan veelal als 
                                                 
1 Bij Phallometrische onderzoeken meet men bij het aanbieden van visuele en/of auditieve deviante stimuli de erectie 
aan de hand van de bloeddoorstroming van de penis.  
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progressieve uitbreidingen van normale of cultureel-normatieve gezinsinteracties. De 

eerste seksuele benaderingen zijn discreet en ze ontspruiten spitsvondig uit habituele 

handelingen binnen het gezin. In het begin zijn incestslachtoffers dus ontzettend 

verward en aarzelen ze om afwijzend op de avances te reageren. De bedoelingen van de 

vader worden minder ambigu en de seksuele daden ernstiger naarmate de toenaderingen 

worden verdergezet. In de regel wordt er bij incest geen geweld uitgeoefend tegen het 

slachtoffer. Wel gaan de daders zich psychologisch en soms ook sensorisch afsluiten 

van aversieve tekens die tijdens de seksuele interacties bij het kind waarneembaar zijn. 

Wat het misbruik betreft is er dus geen empathie naar het slachtoffer, het is echter geen 

veralgemeend gebrek van empathie. Tenslotte is incest niet alleen een persoons- of 

dadergebonden fenomeen, het is eveneens geassocieerd met een welbepaalde 

organisatie van het gezin. Incestplegers verontschuldigen hun daden met het argument 

dat het echtelijke verkeer afwezig is of op een laag pitje brandt. De deprivatie wordt 

door empirische en klinische studies steeds weer bevestigd. Maar er moet wel 

beklemtoond worden dat deze these van seksuele deprivatie van de incestpleger zelf 

afkomstig is en geen wetenschappelijke waarde heeft. Met deze these wordt het 

schuldbesef van de dader getemperd door de oorzaak buiten zichzelf te leggen. Moeders 

zijn dus vaak geïmpliceerd in het misbruik, doch dit staat niet gelijk aan 

verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Moeders van incestslachtoffers zitten vaak in 

een passieve, onderworpen positie ten aanzien van de vader. Het gezin is eigenlijk sterk 

patriarchaal georganiseerd. Maar het autoritaire, despotische gedrag is enkel 

geassocieerd met het vaderschap. Buiten het gezin gedragen incestueuze vaders zich 

niet op die wijze. Voor de buitenwereld valt het gezin zelfs op als conventioneel tot 

hyperconventioneel. Vader sluit het gezin ook zo hermetisch mogelijk af, behalve dan 

voor de dagelijkse interacties. Incestueuze vaders hebben het, los van het misbruik, in 

het algemeen goed voor met hun slachtoffer. Het getroffen kind heeft vaak een speciale 

status ten aanzien van de andere leden van het gezin. Het krijgt soms ook rollen 

toebedeeld die doorgaans door de moeder worden vervuld. De relatie tussen de 

incestueuze vader en dochterlief is zelfs eerder gemodelleerd op een partnerrelatie 

tussen volwassenen.  
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De typologie van Declercq leunt dicht aan bij de categorisatie van Knight en Prentky. 

De perverse of parafiele kindermisbruiker van Declercq kan geassocieerd worden met 

het pedofiele, gefixeerde, preferentiële type van Knight en Prentky. De incestueuze 

misbruiker volgens Declercq kunnen we gelijkschakelen aan het situationele of 

geregresseerde type van Knight en Prentky. Daarnaast kunnen we ook nog Declercqs 

psychopate type koppelen aan de kindermisbruikers met een antisociale persoonlijkheid 

volgens Knight en Prentky.  

 

2.3.2.4 Illustratie 

 

In functie van mijn opleiding diende ik een stage van zes maanden te lopen. Ik volbracht 

deze stage bij de psychosociale dienst (PSD) in de gevangenis te Gent, een setting waar 

ik in contact kwam met seksueel delinquenten. Een van mijn opdrachten was om een 

veroordeelde pedoseksueel op te volgen in het kader van een verslag. Mijn ervaringen 

met de man deden mij concluderen dat het ging om een pedoseksueel van het perverte 

type volgens Declercq. Omdat in dit werk verder gefocust wordt op deze specifieke 

categorie, volgt hieronder ter verduidelijking de casus. Om de anonimiteit van dader en 

slachtoffers te garanderen worden in de casus fictieve namen gebruikt en worden 

jaartallen weggelaten. 

 

1) De feiten 

De feiten kwamen aan het licht naar aanleiding van de verdwijning van Ruben. Bij zijn 

thuiskomst vertelde hij dat hij sinds zijn Plechtige Communie tien jaar lang frequent 

seksueel werd misbruikt door Roger. De jongeman moest zich onder andere uitkleden, 

hij werd ook gekust op de mond en anaal gepenetreerd. Ruben had schrik van de man: 

“zo’n struise vent”. Doorgaans werd hij betaald voor bewezen diensten, maar Roger was 

nooit agressief. Bovendien was het zo dat ze geen betrekking hadden wanneer Ruben 

een relatie had.  

Ook de jongere broer van Ruben, Rien, is slachtoffer geworden van aanranding van de 

eerbaarheid door Roger. Rien heeft Roger altijd kunnen afweren. Roger toonde al eens 

zijn geslachtsdeel in volle glorie, hij maakte soms een schunnige opmerking tegenover 

Rien of hij probeerde hem te betasten, maar Rien liet het niet toe.  
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De man maakte hierbij gebruik van de vriendschapsrelatie die hij had met de ouders van 

Ruben en Rien. Destijds waren zij twee zeer goed bevriende koppels die jarenlang met 

hun kinderen samen op reis gingen. De ouders van de slachtoffers hadden een 

grenzeloos vertrouwen in Roger, als hun beste vriend, bijna familie. De echtgenote van 

Roger en diens dochters, alsook de ouders van de slachtoffers, vielen compleet uit de 

lucht bij het bekend worden van de feiten.  

 

Daarnaast was er nog een derde slachtoffer: Renaat, het neefje van Roger, de zoon van 

zijn schoonzus. Renaat vertelde dat hij samen met zijn nonkel naakt in bed moest. Zijn 

oom legde daarbij een seksueel geladen film op. Tijdens het kijken naar de seksfilms 

moest hij zijn nonkel aftrekken, omgekeerd gebeurde dat ook . Oom Roger stopte ook 

zijn vinger in Renaat zijn anus. Bij de eerste keren was Renaat 5 à 6 jaar oud. De feiten 

deden zich voor tot aan Renaat zijn 12de of 13de levensjaar. Renaat wist zeker dat hij 

nooit fysiek bedreigd werd. Aan de handelingen kwam een eind nadat Renaat seksuele 

voorlichting had gekregen op school en hij zijn nonkel zei dat het niet juist was en dat 

het moest stoppen.  

 

In een politieverhoor verklaarde Roger een voorliefde te hebben voor jonge jongens en 

dat hij er ook over fantaseerde. Hij stelde zelf te beseffen dat hij verkeerd heeft 

gehandeld. Hij zou steeds geweten hebben dat zijn daden verkeerd waren. Hij zei zelfs 

blij te zijn dat het is uitgekomen. Daarmee bedoelde hij dat de drang er nu niet meer was 

en dat de eerste stap naar begeleiding nu was gezet. Hij benadrukte dat hij niemand pijn 

wou doen, hij is dus geen pedofiel. 

Deze man achtte therapie broodnodig. Ikzelf ben van mening dat hij maar in beperkte 

mate stilstond bij de gevolgen van de feiten, gezien hij aangaf dat “Ruben verloofd was 

en seksuele betrekkingen onderhield, waardoor de gevolgen minimaal moeten zijn 

geweest.”. Aan de emotionele, en zelfs seksuele, factor werd voorbij gegaan. Hij stelde 

tevens dat er sprake was van “wederzijdse masturbatie met onderlinge toestemming” en 

dat “Ruben gesteld kon hebben dat hij de feiten niet verder wou”. Waarbij mijns inziens 

te veel verantwoordelijkheid bij het slachtoffer werd gelegd en hij zijn eigen aandeel in 

het delict minimaliseerde. Roger vertelde ook dat er niets aan de situatie met Ruben zou 

zijn veranderd indien deze niet naar de politie was gestapt. Naar het einde toe was 
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Ruben 22 jaar, volgens Roger oud genoeg om te zeggen dat hij er mee wou stoppen als 

hij dat zelf wou.  

De band met Ruben omschreef Roger als dichter. Dat kwam omdat hij Ruben ook zag 

naast de seksuele contacten. Maar de seksuele contacten met Ruben waren ook wel de 

meest intense.  

Belangrijke elementen uit de gesprekken en het dossier zijn dat Roger zijn daden zag als 

een soort van seksuele voorlichting, en dat hij de feiten kaderde in een “relatie”, waarbij 

hij de slachtoffers deels culpabiliseerde.  

 

2) Subjectgeschiedenis  

Roger was enig kind. Zijn ouders baatten samen een bakkerij/kruidenierswinkel uit. Ze 

moesten vroeg opstaan en lange uren kloppen, waardoor betrokkene tot zijn twaalfde bij 

zijn grootouders inwoonde.  

Met zijn vader had hij een goede verstandhouding, met zijn moeder iets minder. Ze was 

een “pietje precies”. Roger beschouwde de opvoeding door zijn ouders – en dan vooral 

door zijn moeder- als streng. Moeder de vrouw vond stiptheid heel belangrijk. Haar 

zoon moest zich ook steeds goed gedragen, want iedereen uit de buurt kende het gezin 

en moeder zou wangedrag niet appreciëren. Daarnaast mocht hij ook minder dan zijn 

leeftijdsgenoten. Zijn moeder joeg hem schrik aan, meer dan zijn vader. Zij was 

dominanter. De mening van zijn moeder is altijd belangrijk geweest en speelde op 

volwassen leeftijd nog steeds een rol. Zo was hij bijvoorbeeld bang om zijn moeder 

over de feiten in te lichten. Toch omschreef hij zijn moeder als ‘een zeer goed mens.’ 

In het gezin was niet veel plaats voor emoties. Er werd niet veel gesproken en wanneer 

er problemen waren, moest men die zelf oplossen. Roger vermoedde dat de drukke job 

van de ouders daar een oorzaak van was. Betrokkene stelde ook dat de zorg van zijn 

ouders naar hem toe vooral materieel en financieel was.  

Op het moment van zijn detentie was zijn vader reeds overleden.Zijn moeder verkeerde 

nog in goede conditie. Roger stelde dat hij met haar nog relatief goed contact had.  

 

Betrokkene woonde tot na het lager onderwijs bij zijn (maternale) grootouders, twee 

huizen verder van het ouderlijke huis. De grootouders huurden een café. Hij was graag 
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bij zijn “meetje en peetje”, want hij mocht er meer: ze waren minder streng en hij kreeg 

er iets meer vrijheid. Beide grootouders waren bij zijn opsluiting al een tijd overleden.  

 

Vanaf de volwassen leeftijd oefende de man op enkele verschillende plaatsen de job van 

arbeider uit. Na heel wat jaren bij hetzelfde bedrijf, bevorderderde hij er tot bediende en 

uiteindelijk promoveerde hij nog tot ploegchef. Voor de ingang van zijn detentie nam 

Roger verlof zonder wedde. Na zijn opsluiting kon hij er eventueel terug aan de slag.  

 

Tijdens een gesprek vertelde de man dat er van thuis uit geen seksuele voorlichting 

gegeven werd. Seksualiteit als gesprekonderwerp was absoluut een taboe. Hoewel hij 

ervan overtuigd was dat er liefde was in het gezin, werden gevoelens van genegenheid 

zelden tot nooit geuit door middel van bvb. een knuffel of een kus.  

Toen de man gevraagd werd of hij zich iets kon herinneren van de seksuele spelletjes 

die hij in zijn kindertijd deed, antwoordde hij meteen dat hij van zijn negende tot zijn 

dertiende misbruikt geweest is. Initieel benoemde betrokkene het misbruik als 

‘spelletje’, maar bij de vraag tot verduidelijking corrigeerde hij vlug: ‘Neen, eigenlijk is 

dat geen spelletje, hé.’ Roger had in deze periode seksueel contact met drie oudere 

jongens. De man schatte dat zij toen 15 à 16 jaar waren. Volgens betrokkene hadden zij 

geen weet van elkaar betreffende deze contacten, en gebeurde dit alleen bij hem. De 

contacten met twee van deze jongens situeerde Roger rond zijn negende. Het ging 

daarbij om elkaar uitkleden, de andere jongens masturberen of daarop toekijken. Hij 

benoemde het als ‘wat stoeien’. Hij besefte niet echt wat het was. Het contact met de 

derde jongen situeerde hij rond z’n 13 à 14, waarbij het wat verder ging: daar kwam 

wederzijdse masturbatie aan te pas. Betrokkene beschreef een dichtere band met deze 

laatste jongen. Ze reden ook samen naar school en de oudere liefhebber zorgde voor 

hem. Deze daden gebeurden altijd bij de ander thuis. Betrokkene zei dat de contacten 

stopten eens hij rond z’n 14de seksuele opvoeding kreeg op school. De andere jongens 

hadden toen ook een relatie.  

Gevraagd of hij zich gedwongen voelde, zei betrokkene dat het enerzijds gedwongen 

was, en dat hij anderzijds ook wel nieuwsgierig was. Er is nooit geweld aan te pas 

gekomen. Er werd gewoon de vraag gesteld om langs te komen. Uiteindelijk kwamen er 

bij hem wel vragen naar boven. 
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Niemand had er weet van. Roger zei dat hij dit voor de eerste keer ter sprake bracht 

tijdens vrijwillige therapie met het CAW, nadat de feiten aan het licht kwamen. Het was 

nog steeds moeilijk om er over te praten, maar de therapie had het wel mogelijk 

gemaakt.  

 

Deze ervaringen maakten het hem moeilijker om een relatie aan te gaan. Op 18- à 19-

jarige leeftijd hadden zijn vrienden al een vriendin, maar hij nog niet. Voor hem was het 

moeilijk om contact te leggen met meisjes. En als hij al eens contacten kon leggen, dan 

werd hij afgewezen. Dat maakte het voor hem nog moeilijker om contact te leggen. 

Uiteindelijk begon hij te twijfelen aan zichzelf en aan zijn geaardheid. De honende 

opmerkingen van zijn vrienden maakten het allemaal niet makkelijker.  

Een tweede verklaring voor het hele gedoe op liefdesvlak zocht Roger in de strenge 

opvoeding van moeder. Door de strikte vorming was er geen ruimte om tijd door te 

brengen met leeftijdsgenoten. Als hij niet moest helpen in de bakkerij, dan diende hij 

wel een hand toe te steken op de boerderij van zijn oom.  

Verlichting kwam toen hij, dankzij vrienden, op zijn 23ste Reinhilde leerde kennen. Zij 

was zeven jaar jonger. Het klikte meteen, aldus betrokkene. Deze ontmoeting 

veranderde veel, alles viel op zijn plaats. Hij vond het zeer belangrijk dat hij was zoals 

de meesten. Na zes maanden relatie kenden ze hun eerste seksuele belevenissen. 

Betrokkene omschreef deze ervaring als nieuw, normaal, speciaal en prettig. Na twee 

jaar samen te zijn, trouwden ze. Samen wilden ze al heel vlug kinderen. Maar dat liep 

niet van een leien dakje en relatief vlug na het huwelijk zochten ze, drie jaar lang, 

specialisten op. De moeilijkheden lagen voornamelijk bij Roger: wegens een ontsteking 

op de prostaat waren er te veel dode zaadcellen. Na twee miskramen kregen ze samen 

uiteindelijk twee dochters.  

 

Roger beschreef de frequentie van geslachtsgemeenschap met zijn vrouw als normaal. 

Beiden namen initiatief om te vrijen. Als een van beiden geen zin had, dan ging het niet 

door. Volgens Roger kwam er niet veel experiment aan te pas, het was altijd hetzelfde. 

Na het bekend raken van Rogers gepleegde feiten was er niet veel betrekking meer 

geweest. 



36 
 

Roger werd ook gevraagd naar zijn opvatting over masturbatie. Hij vond masturbatie 

abnormaal. Zeker als je samen bent met iemand. “Het is raar dat je je dan moet 

verhelpen met jezelf. Het is niet gepast.” 

 

Reinhilde kwam hem in de gevangenis dagelijks bezoeken. Bij de meeste van die 

bezoeken was zijn moeder ook aanwezig. Ook zijn dochters gingen regelmatig langs. 

Zelf gaf hij aan dat hij met hen allen nog steeds een goede band had.  

 

3) Hypothese 

Declercq (2008) maakt bij persistente kindermisbruikers een onderscheid tussen de 

perverte, de psychopate en de incestueuze misbruiker. Deze casus betreft een perverte 

pedofiel. De kenmerken die volgens Declercq samengaan met de feiten van een perverte 

pedofiel werden reeds uitvoerig besproken onder de typologieën. Om de illustratie 

leesbaar te houden worden ze hieronder nogmaals kort besproken met voorbeelden uit 

de feiten van Roger.  

De cognitieve distorties van de pervert convergeren naar een fundamentele en 

omvattende theorie over het seksuele genot. Het is bijvoorbeeld eigen aan pedofiele 

parafielen dat ze geen geweld en geen dwang gebruiken, want dat zou indruisen tegen 

hun perverse theorie die stelt dat kinderen eigenlijk seks willen en er dus ook van 

genieten. Ze brengen hun slachtoffers tot seksuele interacties via retoriek, overtuiging 

en bekoring. De slachtoffers van Roger gaven zelf aan dat hij geen geweld of agressie 

gebruikte. Wanneer de jongens duidelijk maakten dat ze de betrekkingen niet wilden, 

stopte Roger het contact en de benaderingen. Parafielen ervaren en omschrijven zichzelf 

als voorlichters, verlossers en opvoeders. Roger zei zelf de feiten te hebben gepleegd 

om de jongelingen seksueel op te voeden.  

Perverte pedofielen hebben dus dwingend behoefte aan de inwilliging van het kind, die 

ze proberen te verkrijgen via verleiding en overtuiging. Hun retoriek wint nog aan 

kracht doordat ze een emotionele relatie met het kind aangaan, die van de kant van de 

pervert reëel en oprecht is. Roger sprak van een nauwe, hechte band met Ruben. Zo 

volgde hij de voetbalmatchen waarin Ruben speelde. Ook was hij op de hoogte van 

Ruben zijn relaties.  
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Parafielen gaan bijdehand de verantwoordelijkheid voor het misbruik bij het kind 

leggen. Argumenten die aangehaald kunnen worden, en die we ook (impliciet) bij Roger 

terug vonden, zijn: “het kind heeft geen weerstand geboden, dus wou het seks”; “seks 

met kinderen is een goede manier om hen in te wijden in de seksualiteit” en “kinderen 

houden het misbruik geheim omdat ze willen dat het verder duurt”. Leunend op zijn 

theorie van het genot is de pervert erg verzekerd van de waarachtigheid van deze 

uitspraken.  

Perverten zijn zeker in staat sociale banden aan te gaan en loyaliteiten en gedragscodes 

te ontwikkelen. Bij Roger was er zeker sprake van intimiteit en emotionele diepgang in 

zijn sociale banden. Na het bekend worden van de feiten had hij zelfs nog een sterke 

band met zijn gezin. Zelfs in de “relatie” met Ruben kwamen er langs Rogers kant 

intimiteit en emoties voor.  

Het perverse subject blijkt verdeeld te zijn tussen twee scènes: de objectieve externe 

realiteit en het perverse scenario. Bijzonder aan de pervert is dat deze onverenigbare en 

in principe elkaar uitsluitende scènes naast elkaar kunnen bestaan. Deze kenmerkende 

‘splitting’ is dan ook een differentiaaldiagnostisch element. Op het punt van zijn 

deviantie na, volgt de parafiel de sociale realiteit en haar wetten, normen en waarden 

ongeveinsd na. Perverten plegen in de regel enkel seksuele of ermee verbonden 

misdrijven. Dit kenmerk was absoluut terug te vinden bij Roger. Zijn strafblad was voor 

deze feiten blanco en zijn omgeving schrok bij het bekend worden van de feiten: 

iedereen had een feilloos vertrouwen in de partner, vader, vriend en kennis die Roger 

was.  

Bij parafielen is ook de afwezigheid van empathie waarneembaar. Dit tekort is niet 

veralgemeend, maar beperkt tot het seksuele slachtoffer en zelfs tot het moment van de 

seksuele interactie. Vanuit hun verwrongen ondervinding zijn ze er van overtuigd dat ze 

het kind geen leed bezorgen. Zowel voor als na de seksuele daad hebben ze te kampen 

met gewetensproblemen, door de splitsing van hun persoonlijkheid. De pervert verzet 

zich tegen de seksuele betovering, tot het verzet neerzijgt en het deviante stuk de 

overhand neemt. Roger vertelde altijd wel te hebben geweten dat zijn daden verkeerd 

waren.  

Tenslotte bevindt de pervert zich in een passieve positie. Bij parafielen, de perverten, 

heeft het seksueel ageren een compulsieve dimensie. De fantasieën doorbreken hun 
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psychische homeostase. Deze fantasieën rukken plots, en soms in weerwil van de 

persoon, op. Daarbij gaan de perverten zich vaak verzetten tegen hun driften, want die 

eisen natuurlijk ontlading in de realiteit. Het indringende karakter van de seksuele 

fantasieën en de afweerstrijd ertegen veroorzaken in veel gevallen ook angst en 

depressie. Daardoor gebeurt het wel vaker dat de pervert zijn fantasieën toevertrouwt 

aan een arts, psychiater of psycholoog. Dit kenmerk is terug te vinden bij Roger door 

het feit dat hij opgelucht was bij zijn arrestatie, opgelucht omdat hij dan bevrijd was van 

zijn compulsie.  
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3. GEHECHTHEID  

 
 

3.1 Inleiding 
 
 
In de literatuur worden de termen ‘hechting’ en ‘gehechtheid’ door elkaar gebruikt. 

‘Hechting’ ligt vlotter in de mond en het begrip verwijst naar procesmatige aspecten van 

hechting. In academische publicaties hanteert men vaak ‘gehechtheid’, als vertaling van 

‘attachment’, om te verwijzen naar een conditie. In de onderzoekstraditie die ontstond 

naar aanleiding van de hechtingstheorie, verwijzen de meeste researchers naar 

gehechtheid, waarbij zij spreken over een toestand die empirisch kan worden 

vastgesteld. Gehechtheid is echter tegelijkertijd ook op te vatten als een dynamisch 

gegeven, dat open staat voor evolutie en wijziging (Govaerts, 2007). In dit schrijven 

wordt geopteerd om beide termen te hanteren.  

De belangrijkste theorie over gehechtheid werd ontwikkeld door John Bowlby (1907-

1990), een Britse kinderpsychiater, psychoanalyticus en leerling van Melanie Klein. 

Bowlby werd geïnspireerd door Darwins evolutietheorie en Freuds psychoanalytische 

theorie. Daarnaast haalde hij zijn inspiratie ook uit het ethologisch onderzoek van 

Lorenz. 

Initieel stond het psychoanalytisch denken eerder argwanend en terughoudend 

tegenover de veeleer cognitieve visie van de hechtingstheorie. Recent zien we binnen de 

psychoanalytische kringen een herleving van het ideeëngoed van Bowlby. Ook in de 

andere psychotherapeutische scholen is hechting momenteel een issue waar veel 

belangstelling voor te vinden is (Schalkwijk, 2006; Govaerts, 2007). 

 

Govaerts (2007) schrijft dat Bowlby spreekt van gehechtheid als iemand, kind of 

volwassen, sterk geneigd is om nabijheid tot of contact met een specifieke persoon te 

zoeken in omstandigheden van angst, vermoeidheid, spanning of ziekte. De gedragingen 

die in dergelijke onveilige situaties worden gehanteerd noemt men 

gehechtheidsgedragingen. De ingezette gehechtheidsgedragingen zijn afhankelijk van 

de ontwikkelingsfase en de omstandigheden. Zo zal een zuigeling vooral huilen om aan 

te geven dat de afstand tot de rustgevende gehechtheidsfiguur te groot is geworden. Een 

kind dat iets ouder is, zal kruipen of lopen naar de vertrouwde opvoeder, als het zich 
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onveilig voelt. Een kind kan zich eigenlijk bedienen van een gamma aan uiteenlopende 

gehechtheidsgedragingen om aan zijn opvoeder duidelijk te maken dat het zich onveilig 

voelt. Bowlby stelt, volgens Brysbaert (2006), dat een baby wordt geboren met 

eigenschappen die ervoor zorgen dat de ouder dichtbij blijft en het kind tegen gevaren 

beschermt. Dit verhoogt de kans op overleven van het individu, maar dus ook van de 

soort. De relatie tussen het kind en de ouders start met een resem aangeboren signalen 

die de ouder dicht bij het kind houden. Hechtingsgedrag is bijgevolg doelgericht 

evolutionair gedrag, het is verankerd in de biologie (Nicolaï, 2001). Op basis van de 

sterker wordende emotionele en cognitieve kunde van het kind en op basis van een 

warme, gevoelige verzorging groeit hieruit een affectieve band. Het repertorium van 

gehechtheidsgedragingen wordt bij adolescenten en volwassenen nog complexer en 

meer gesofisticeerd.  

 

 

3.2 From the cradle tot the grave 

 

Vergilius schreef ooit: 

 

Glimlach maar kind, naar je moeder 

Wie dat ooit verzuimde 

Hem nodigt geen God aan zijn dis, 

geen godin tot haar bruidsbed. 

(Stassijns & van Strijtem, 1997, p. 163) 

 

Bowlby geloofde dat de gehechtheid de menselijke ervaring karakteriseert van de wieg 

tot de dood. Dit komt overeen met de idee van de Freudiaans-Lacaniaanse 

psychoanalysten. Paul Verhaeghe (2005) stelt dat liefde de kern is van het bestaan en 

dat het fundament van de liefde te zoeken valt in de verhouding tussen moeder en kind. 

Deze eerste relatie boetseert de gietvorm waaraan alle latere relaties zullen afgemeten 

worden. Alle verdere verhoudingen komen neer op een herhaling. Dit impliceert geen 

kopie à la lettre, maar betekent wel het behoud van het bepalend karakter. Bevestiging 

voor dit idee vinden we ook bij Waters (2004).  
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Gebaseerd op het werk van Verhaeghe (2005) kunnen drie algemene kenmerken van 

deze liefdesverhouding weerhouden worden: ze is totaal en exclusief, vanaf het begin 

ten dode opgeschreven en ze wordt gekenmerkt door macht.  

In het begin is de verhouding totaal en exclusief. Aanvankelijk bestaat er buiten deze 

verhouding niets: de een is alles voor de ander en de ander is alles voor de een. Moeder 

en kind vormen een eenheid, waarin verder weinig of zelfs geen plaats is voor iets of 

iemand anders. Deze eenheid kunnen we zelfs letterlijk nemen tijdens de 

zwangerschapsperiode. De reële eenheid tijdens de zwangerschap bestaat nadien nog 

een tijdlang op imaginaire wijze. Hierbij voelt de vader zich uitgesloten uit een 

verhouding die hij amper kan begrijpen. Hij voelt zich pas vader op het ogenblik 

waarop het kind hem (h)erkent. Binnen deze vroege moeder-kind-unit wordt de basis 

gelegd van iets wat later voor moeilijkheden zal zorgen, met name de (eis tot) 

exclusiviteit. Elke derde figuur wordt automatisch als bedreigend beschouwd, want de 

ander moet alles zijn voor mij en alleen voor mij. Deze eis tot uitsluiting van alle 

anderen komt van de kant van het kind, maar evenzeer van de kant van de moeder. Bij 

het kind is dit waarneembaar als er een concurrent komt onder de vorm van een nieuw 

broertje of zusje. Bij de moeder zien we dat ze amper kan verdragen dat háár kind 

aandacht heeft voor anderen. De een moet dus alles zijn voor de ander! De volwassen 

eis tot onvoorwaardelijke trouw is het bekendste gevolg van deze eis tot exclusiviteit bij 

het kind. 

Deze allesomvattende relatie is in haar oorspronkelijke vorm, samen met de 

exclusiviteit, van het begin ten dode opgeschreven. Aan die mislukking is wel een 

erfenis verbonden, we houden namelijk een fundamenteel gevoel van tekort over, samen 

met een onstilbaar verlangen. Men denkt dat het kind de moeder verliest en daarom op 

zoek gaat naar die oorspronkelijke moeder, zelfs in de partnerrelaties. Dit klopt slechts 

gedeeltelijk. Het kind verliest niet de moeder, maar de eenheidsrelatie, de symbiose. 

Vandaar dat de moeder als oorspronkelijk liefdesobject op zich ook al niet meer 

voldoende is. Het kind verlangt naar de preverbale eenheid die reeds doorbroken wordt 

met de geboorte, een breuk die overgedaan en vooral herbevestigd wordt in en door de 

taal. Door de introductie van de taal komen afstand en bemiddeling tot stand, en dus ook 

verschil.  
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Vervolgens komen we bij het aspect macht, het derde kenmerk van de eerste 

liefdesverhouding. De oorspronkelijke verhouding is er een van almacht, want de één is 

effectief alles voor de ander, de twee vullen elkaars tekort op. Bij het uiteenvallen van 

de symbiose verglijdt de almacht in macht. Bij de splitsing in twee aparte identiteiten is 

er geen sprake meer van zijn, er is een overgang naar het werkwoord hebben. Elk heeft 

namelijk wat de ander niet heeft. De werkwoorden geven, krijgen, vragen en weigeren 

vooronderstellen dus dat er ‘iets’ is wat gevraagd/gegeven kan worden. Iets wat het 

tekort en dus het verlangen van die ander zou kunnen opvullen. Dit is van de orde van 

de macht, want er is altijd een vragende partij en een partij die kan weigeren. In de 

oorspronkelijke verhouding ligt de macht klassiek bij de moeder. Later zien we dat de 

macht ligt bij wie dat er in de plaats komt van de moeder.  

 

 

3.3 Verschillen in gehechtheid 

 

3.3.1 Kindertijd  

 

Vanzelfsprekend is het zo dat er verschillen zijn in type of kwaliteit van gehechtheid. 

Deze hypothese kwam er na het pioniersonderzoek door Mary Ainsworth, studente van 

John Bowlby, en haar medewerkers. Ainsworth en collega’s ontwikkelden, op basis van 

observaties die ze in thuissituaties deden, een experimentele situatie: de Strange 

Situation. Via deze onderzoekssituatie kan de sterkte en kwaliteit van de 

attachmentrelatie bestudeerd worden. Er wordt gemeten in welke mate het kind 

vertrouwen toont in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gehechtheidspersoon. 

De kunstmatige scheidingssituatie werd geënsceneerd in de vorm van een 

gestandaardiseerde procedure. Deze procedure wordt beschreven in Tabel 1. (Brysbaert, 

2006). 
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Episode Gebeurtenis  Gedrag dat geobserveerd wordt 

1 Proefleider toont de speelkamer aan het kind   
 en de ouder vertrekt dan.  
2 De ouder gaat zitten terwijl het kind met het Ouder als veilige uitvalsbasis. 
 speelgoed speelt.   
3 Een vreemde persoon komt binnen, gaat zitten  Reactie op onbekende volwassene. 
 en praat met de ouder.   
4 De ouder verlaat de kamer. De vreemde antwoordt op Scheidingsangst. 
 het kind en biedt troost wanneer het kind in de war is.  
5 De ouder komt weer binnen, groet het kind en Reactie op hereniging. 
 troost het als dat nodig is. De vreemde gaat weg.   
6 De ouder gaat ook weg.  Scheidingsangst. 
7 De vreemde komt terug en biedt troost indien nodig. Mogelijkheid om door iemand anders  
  getroost te worden. 
8 De ouder komt terug, groet het kind en geeft troost  Reactie op hereniging. 
 indien nodig. Probeert het kind weer met het  

  speelgoed te doen spelen.   
Tab. 1. Procedure van de Strange Situation 

 

Aan de hand van duidelijke instructies kan het kind een score halen op zes schalen, 

waarin rekening wordt gehouden met de frequentie, duur en latentie van concreet 

gedefinieerde gedragingen. Middels het patroon van deze scores, waarbij de 

herenigingsperiodes zwaar doorwegen, wordt de aard van de gehechtheidsrelatie 

ingeschat (Brysbaert, 2006). Kinderen kunnen aldus ingedeeld worden in vier 

gehechtheidscategorieën. Omdat het meeste grom veilig gehecht is, wordt er in 

onderzoek vaak een onderscheid gemaakt tussen veilig gehechte kinderen en onveilig 

gehechte kinderen. De categorie onveilig gehechte kinderen bestaat uit drie specifieke 

groepen: vermijdend, angstig/weerbarstig en gedesorganiseerd (Verhulst, 2005).  

Voor veilig gehechte kinderen is hun verzorger de basis om een nieuwe kamer te 

verkennen. Deze kinderen keren dikwijls terug naar de verzorger voor steun. Als de 

ouder weggaat, huilen ze soms, maar ze zijn vlug weer getroost als de ouder terugkomt. 

Als de ouder weer in de kamer is, zoeken ze meteen contact. Circa 60 tot 70 procent van 

de kinderen vertoont dit patroon. Daarnaast komt een patroon van vermijding voor bij 

20 procent van de onderzochte kinderen. Deze vermijdende kinderen reageren weinig 

op de ouder wanneer die in de kamer is en huilen niet wanneer die weggaat. Deze 

reactie op de ouder is vergelijkbaar met de reactie op de vreemde. Bij de hereniging 

reageren ze maar heel langzaam op begroeting of ze vermijden zelfs contact met de 

ouder. Ook als ze opgepakt worden, blijven ze afstandelijk. Daartegenover klampen 
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angstig/weerbarstige kinderen zich aan de ouder vast wanneer ze in de nieuwe kamer 

gebracht worden en gaan dikwijls niet op verkenning uit. Als de ouder vertrekt, zijn ze 

ontzet. Een combinatie van vastklampen en agressie is het resultaat wanneer de ouder 

terugkeert. Deze kinderen zijn moeilijk te troosten. Gemiddeld genomen vertoont zo’n 

10 à 15 procent van de kinderen dit patroon (Brysbaert, 2006). 

De eerste drie gehechtheidstypes (veilig, vermijdend, angstig-ambivalent) worden 

telkens opnieuw teruggevonden in een groot aantal onderzoeken, in de Verenigde 

Staten, maar ook crosscultureel. Doch, in een aantal gevallen bleek deze drievoudige 

classificatie problemen op te leveren (Govaerts, 2007). Deze problemen komen vooral 

voor in steekproeven met mishandelde en/of verwaarloosde kinderen. Uit een analyse 

van deze gevallen weerhield men een vierde patroon van gehechtheid, dat 

gedesorganiseerde of gedesoriënteerde gehechtheid wordt genoemd. De 

gedesorganiseerde en gedesoriënteerde kinderen kennen de ergste vorm van 

onveiligheid. Main en Hesse (1990) werpen op dat hechting gedesorganiseerd raakt 

wanneer de hechtingsfiguur tegelijkertijd bron van veiligheid en van angst is. Deze 

kinderen zijn verward en vertonen tegengestelde gedragingen bij hereniging. Ze kijken 

weg als ze door de ouder geknuffeld worden. Ze nemen ook geen initiatief om met de 

ouder om te gaan. Ook laten ze een vlak affect en dikwijls een glazige blik zien. 5 tot 10 

procent van de onderzochte kinderen geven blijk van dit patroon.  

Sinds Ainsworth met dit baanbrekend onderzoek begon, werden in de volgende 

decennia de gebruikte definities en etiketten geregeld veranderd en verfijnd. Dit is 

ongetwijfeld een boeiend domein, maar ik besteed er verder geen aandacht aan. Met het 

oog op de onderzoeksvraag richt ik me in het vervolg van mijn verhaal op hechting bij 

volwassenen.  

 

3.3.2 Volwassenheid 

 

We moeten er rekening mee houden dat de hechtingsstijlen die bij kinderen 

onderscheiden worden (veilig; angstig/vermijdend; angstig/weerbarstig; 

gedesorganiseerd/gedesoriënteerd) niet perfect overeen komen met deze bij de 

volwassenen (veilig/autonoom; gereserveerd; gepreoccupeerd; 

gedesorganiseerd/onverwerkt). Er bestaat wel een duidelijke correlatie tussen de twee 
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groepen (Nicolaï, 2001; Verhaeghe, 2002). Verder is volwassen hechtingsgedrag 

complexer om te bestuderen dan kinderlijk hechtingsgedrag. Volwassen 

hechtingsgedrag kan nu eenmaal niet eenvoudig bestudeerd worden door een echtpaar 

in een speelkamer op te sluiten met een oneway screen of een videocamera. Er moesten 

dus andere methoden ontwikkeld worden om uitspraken te kunnen doen over volwassen 

hechting.  

De laatste twintig jaar heeft onderzoek op het terrein van hechting de stap gemaakt van 

gedrag naar representatie. Daarbij dient men hechting op te vatten als een mentale staat 

die informatie over emoties en cognities met betrekking tot het beeld van het zelf en 

anderen organiseert. Of als een mentale staat die affecten en cognities integreert en 

herinneringen toegankelijk maakt. Hechting onder de vorm van een representatie is vrij 

constant en wordt intergenerationeel overgegeven (Nicolaï, 2001).  

 

Mary Main, een studente van Ainsworth, ontwierp het Adult Attachment Interview 

(Nicolaï, 2001). Onder andere via dit semi-gestructureerd interview, bestaande uit 18 

vragen, kan de gehechtheidsstijl (veilig, vermijdend of angstig/ambivalent) bij 

volwassenen gemeten worden. In het Adult Attachment Interview wordt iemand 

gevraagd naar “his or her general view of the relationship with parents; ordinary 

experiences with parents in which the attachment system is presumed to be activated 

(upset, injury, illness, separation); experiences of loss; and finally the meaning that the 

adult attributes to these experiences” (Crowell, Fraley, & Shaver, 2002, p. 438). 

Volgens Nicolaï (2001) wordt echter niet naar de voorgeschiedenis gevraagd, maar 

wordt het actuele innerlijke werkmodel getoetst. Zij benadrukt ook dat hoe het verhaal 

verteld wordt belangrijker is dan wát verteld wordt. Verder stellen Bogaerts, Daalder en 

Essers (2005) dat de psychometrische kwaliteiten van dit instrument goed tot zeer goed 

zijn.  

Mikulincer en Shaver (2007) schrijven dat verschillende interviews werden ontworpen 

om de hechting bij volwassenen in dichte relaties te meten: Current Relationship 

Interview, Couple Attachment Interview, Family and Peer Attachment Interview, 

Attachment Style Interview, Marital Attachment Interview en Romantic Relationship 

Interview. Deze interviews en hun coderingssysteem werden afgeleid van het Adult 

Attachment Interview. De classificaties die uit bovengenoemde interviews resulteren, 
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relateren sterk aan de classificaties van het Adult Attachment Interview. Dit suggereert 

dat de “state of mind” tegenover de ouders in de kindertijd het fundament is voor de 

“state of mind” tegenover (partner)relaties in de volwassenheid.  

Zo pasten bijvoorbeeld Judith Crowell en Everett Waters het Adult Attachment 

Interview aan opdat het interview ook kon worden toegepast op koppels. Daaruit 

groeide ‘the Current Relationship Interview’ (Waters, 2004), het meest gebruikte 

interview om gehechtheid bij koppels te meten. Het Current Relationship Interview 

werd eigenlijk ontworpen om de hypothese te toetsen dat relaties in de volwassenheid 

op vlak van organisatie gelijk zijn aan de hechting in ouder-kindrelaties (Crowell, 

Fraley & Shaver, 2002).  

Meer specifiek bij zedendelinquenten wordt vaak de Relationship Questionnaire 

gehanteerd. Deze vragenlijst wordt door de persoon in kwestie ingevuld om de 

gehechtheidsstijl na te gaan (Bartholomew & Horowitz, 1991). Deze vragenlijst bestaat 

uit vier paragrafen die vier hechtingsstijlen op een karakteristieke manier beschrijven. 

De respondent krijgt de instructie om op een 7-punten schaal aan te geven in welke 

mate iedere omschrijving overeenkomt met eigen gedrag tegenover anderen.  

 

‘Sex offenders’ vertonen, net als de algemene populatie, vier volwassen 

hechtingsstijlen. Elke hechtingsstijl is geassocieerd met eigen overtuigingen en 

interpersoonlijke strategieën. Elke hechtingsstijl is verbonden met een bepaald beeld 

over zichzelf en over de ander (Proeve, 2003).  

Proeve (2003), Nicolaï (2001) en Declercq en Willemsen (2006) kennen, onder meer op 

basis van Bartholomew en Horowitz, iedere hechtingsstijl een aantal typische 

kenmerken toe.  

Personen die veilig gehecht zijn, zien zichzelf en anderen als sympathiek, betrouwbaar 

en ontvankelijk. Ze zijn in staat om makkelijk contact te maken in intieme relaties. Een 

autonome en veilige gehechtheid kan herkend worden aan de evenwichtige manier 

waarop wordt teruggekeken naar de eerdere relaties. Idealiter wordt de baby- en 

peutertijd als beschermend en veilig ervaren. Voor een veilige hechtingsstijl hoeft 

vroeger niet alles altijd koek en ei te zijn geweest. In het leven kunnen er dingen 

gebeuren waardoor de hechting even op een lager pitje brandt. Als het subject daar later 

weloverwogen over heeft kunnen nadenken, moet de veilige hechting bij de volwassene 
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niet in het gedrang komen. Verschillende gevoelens over vroeger kunnen naast elkaar 

bestaan, er kunnen ambivalenties zijn. De manier waarop een cliënt in gesprek is met de 

onderzoeker of de therapeut geeft informatie over de hechting. Wanneer er sprake is van 

een veilige of een autonome hechting wil de cliënt naar aanleiding van de vraag van de 

therapeut best over iets nieuws nadenken en de cliënt maakt geen afwerende indruk.  

Bij een gereserveerde hechtingsstijl is er de neiging zich uit relaties terug te trekken, 

want er is sprake van een positief beeld over zichzelf, maar er is achterdocht tegenover 

anderen. De voorkeur gaat uit naar onafhankelijkheid en vrijheid. Wanneer er toch 

contact is met anderen, dan wordt het gekarakteriseerd door dominantie en de 

afwezigheid van warmte. In het contact met mensen schemert vaak een zekere 

hoeveelheid vijandigheid door. Vandaar dat deze personen door anderen op emotioneel 

vlak dus meestal als gereserveerd worden gepercipieerd. Kenmerkend is een idealisatie, 

een devaluatie of het zich niet meer hechten uit angst voor verlies.  

Personen met een gepreoccupeerde hechtingsstijl vertonen een negatief zelfbeeld en een 

positief beeld over anderen. In interacties met anderen voelen ze zich niet gewaardeerd, 

onzeker en niet begrepen. Wanneer mensen met een dergelijke hechtingsstijl zich 

afhankelijk voelen van anderen, zal de andere zowel geïdealiseerd als bekritiseerd 

worden. We zien dat een persoon nog sterk bezig is met vroege hechtingsrelaties of het 

verleden wanneer er sprake is van een gepreoccupeerde hechtingsstijl. Omdat er vaak 

traumatische gebeurtenissen waren of omdat de ouder-kind relatie erg verwarrend was, 

heeft losmaking nauwelijks of niet plaatsgevonden. Hierbij tellen niet de feitelijke 

omstandigheden, maar wel de mate waarin iets traumatisch is geweest en de mate 

waarin de veilige hechting is aangetast door de resulterende verwarring en het onbegrip.  

We kunnen de gedesorganiseerde of onverwerkte hechtingsstijl vaak waarnemen bij 

subjecten die relaties met anderen schuwen. Meestal hebben deze personen zowel van 

zichzelf als van anderen een negatief beeld. Van anderen verwacht men dat ze 

onbetrouwbaar en afwijzend zijn. Ze wantrouwen dus de medemens en vrezen vooral 

verworpen te worden. Hoewel ze anderen op een afstand houden, verlangen ze eigenlijk 

wel naar intimiteit. Deze hechtingsstijl kan zich enkel presenteren als er traumatische 

ervaringen werden opgedaan. In gesprekken zijn signalen hiervoor ontkenning van de 

dood van een dierbare, zichzelf schuldig verklaren aan de dood van iemand of aan 

misbruik, en het gebruik van zinnen die wijzen op herbeleving, ontkenning of 
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bagatellisering van de omstandigheden. Dergelijke traumata in de kindertijd verstoren 

een behoorlijke ontwikkeling van het vermogen tot mentaliseren, te denken over 

anderen als personen met hun eigen motieven en wensen.  

 

Sinds de eerste onderzoeken is het gangbaar om te spreken over hechting in termen van 

stijlen. In onderzoek is dit vaak nuttig en in de communicatie is dit natuurlijk 

gemakkelijk. In de praktijk is het evenwel zo dat mensen onder een bepaalde categorie 

of stijl zeer verschillende ideeën en gedragingen kunnen vertonen. Door met categorieën 

te werken gaan dus veel nuances verloren. Daarom is het interessant om te vermelden 

dat aan die categorieën of stijlen eigenlijk twee dimensies ten grondslag liggen, waarop 

individuen hoog of minder hoog kunnen scoren. Deze dimensies zijn ‘avoidance’ en 

‘anxiety’ (Bartholomew & Horowitz, 1991).  

Avoidance betreft de mate waarin je geneigd bent om in relaties de nabijheid van 

anderen uit de weg te gaan. Dit kan zich manifesteren in wat en hoeveel je van jezelf 

toont, of in het al dan niet om hulp vragen aan anderen indien je die nodig hebt. Anxiety 

slaat vooral op de angst om gescheiden te worden van je geliefde, verlaten te worden of 

niet voldoende liefde te krijgen. In het Nederlands spreekt men van vermijding in plaats 

van avoidance en anxiety wordt vrij vertaald als scheidingsangst.  

 

Fig. 2. De 4 hechtingsstijlen bij volwassenen die 

onderscheiden worden door de assen ‘anxiety’ en 

‘avoidance’ (Declercq & Willemsen, 2006). 
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De twee continue dimensies van avoidance en anxiety kunnen gekruist worden in een 

assenstelsel (zie Figuur 2). Daardoor krijg je een vlak waarop elke denkbare combinatie 

van twee scores een denkbeeldig punt kunnen vormen. Twee mensen met hetzelfde 

etiket kunnen zo heel verschillende scores hebben en twee mensen met een verschillend 

etiket kunnen op die manier scores hebben die heel dicht bij mekaar liggen. Onderzoek 

toont aan dat hoge scores op beide dimensies de negatieve effecten van de afzonderlijke 

dimensies versterken (Mikulincer & Shaver, 2007). Hieruit kunnen we afleiden dat 

‘fearful avoidance’ het meest problematische kwadrant is (Claassen, 2009).  

 

Omdat in onderzoek vooral gewerkt wordt met de vier hechtingsstijlen, en om de 

leesbaarheid te behouden, wordt in de onderzoeksvraag van deze scriptie verder gewerkt 

met de hechtingsstijlen.  
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4. GEHECHTHEID BIJ PERVERTE PEDOSEKSUELEN  
  

 

4.1 Inleiding 

 

Volgens Sawle en Kear-Colwell (2001) stelt Groth dat seksuele ervaringen op jonge 

leeftijd de aanleiding kunnen zijn voor een verdere seksuele interesse in kinderen. 

Verder geven deze auteurs aan dat de kwaliteit van de vroege hechting tot een primaire 

verzorger helpt de copingstijlen, gebruikt bij stressvolle gebeurtenissen in volwassen 

interpersoonlijke relaties, vorm te geven. De kwaliteit van deze vroege hechting kan er 

ook voor zorgen dat normaal volwassen seksueel gedrag vervangen wordt door een 

seksualiteit waarbij kinderen de potentiële seksuele partners worden. 

Desondanks het feit dat een deel van de kindermisbruikers seksueel misbruikt werden in 

de kindertijd, is deze ervaring waarschijnlijk niet voldoende om als slachtoffer een 

seksuele interesse voor kinderen te ontwikkelen op volwassen leeftijd, aldus Sawle en 

Kear-Colwell (2001). De consequenties van deze, maar ook van andere, interacties 

tijdens de ontwikkeling worden duidelijk in iemands gehechtheidsstijl die continueert 

van de kindertijd, tot in de adolescentie, maar ook tot in volwassen romantische relaties.  

Vier gehechtheidsstijlen bij volwassenen werden geïdentificeerd en deze beïnvloeden 

hoe bepaalde aspecten van de seksualiteit worden ervaren.  

 

 

4.2 Hechtingsstijl bij pedoseksuelen tout court  

 

De klassieke hypothese van Bowlby postuleerde een verband tussen 

hechtingservaringen op jonge leeftijd en het optreden van psychopathologie later in het 

leven (Nicolaï, 2001). Uit longitudinaal onderzoek blijkt dat de hechtingsstijl 

opmerkelijk stabiel is (Benoit & Parker, 1994; Bogaerts, Vanheule & Declercq, 2005), 

waardoor we kunnen vermoeden dat er ook een relatie is tussen hechting in de 

volwassenheid en psychopathologie2. Er is echter geen duidelijke relatie tussen 

                                                 
2 Volledigheidshalve moeten we er wel aan toevoegen dat de meeste onderzoeken rond hechtingsstijlen slechts lopen 
van de babytijd tot de vroege volwassenheid. In deze onderzoeken wordt een grote stabiliteit van hechtingsstijlen 
gevonden. Toch is er nog altijd een percentage subjecten waarbij de hechtingsstijl in relatie tot de ouders evolueert 
van onveilig naar veilig (Waters, 2004).  
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specifieke gehechtheidsstijlen en psychopathologie (Nicolaï, 2001). Meer specifiek zien 

we dat ook seksuele delinquentie, waaronder seksueel misbruik van kinderen, vanuit 

verschillende perspectieven in verband wordt gebracht met een problematische of 

onveilige hechting (Sawle & Kear-Colwell, 2001; Koeck, van Beek & De Doncker, 

2002; Proeve, 2003; Bogaerts, Vanheule & Desmet, 2006).  

De aandacht werd er reeds op gevestigd dat kindermisbruikers een heterogene groep 

vormen. Deze heterogeniteit zou kunnen verklaren waarom sommige inconsistenties 

worden teruggevonden in de onderzoeksbevindingen over kindermisbruikers. Want 

inderdaad, onderzoek bracht aan het licht dat sommige pedoseksuelen niet 

gekarakteriseerd worden door een onveilige hechting (Bogaerts, Vanheule & Desmet, 

2006). Op basis van hun klinische ervaringen met pedoseksuelen zijn deze auteurs er 

toch niet van overtuigd dat deze bevindingen over veilig gehechte kindermisbruikers de 

veelzeggende verstoringen op het gebied van gehechtheid ongeldig maken. Ze zijn 

eerder geneigd om te denken dat de oorzaak of de dynamieken van een specifiek 

segment van de pedoseksuelen niet corresponderen met het profiel van de onveilige 

hechting, eenzaamheid, gebreken op vlak van intimiteit en beschadigd interpersoonlijk 

functioneren.  

 

Het misbruiken van kinderen wordt dus doorgaans geassocieerd met een onveilige 

hechting bij de plegers. De vraag is nu natuurlijk met welke soort onveilige hechting, 

want er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën. Jamieson en Marshall 

waren, net als Ward, de eersten die de aard van de onveilige hechting in verband 

brachten met het type seksuele delinquent (Bogaerts, Goethals, & Vervaeke, 2002; 

Marsa et al., 2004). De meningen hieromtrent zijn weliswaar niet geheel consequent. 

Bepaalde hechtingsstijlen worden meer aan het plegen van kindermisbruik gekoppeld 

dan andere.  

Zo zijn er een aantal auteurs die extrafamiliaal kindermisbruik met een 

gedesorganiseerde (ook wel angstig-vermijdende) hechtingsstijl associëren, zoals 

Bogaerts en zijn collega’s (Bogaerts, Goethals & Vervaeke, 2000; Bogaerts, Goethals & 

Vervaeke, 2002; Bogaerts, Daalder & Essers, 2005). Bogaerts, Goethals en Vervaeke 

(2002) stellen in hun onderzoek zelfs dat interpersoonlijke factoren, i.e. vertrouwen en 

veilige romantische volwassen hechting, 20% verklaren van pedoseksueel gedrag. 



52 
 

Hiermee zouden ze op één lijn zitten met andere onderzoekers die interpersoonlijke 

factoren naar voor brengen als essentiële factoren bij de verklaring van pedoseksueel 

gedrag. (In dit onderzoek hadden ze wel niet de mogelijkheid om te differentiëren 

tussen intra- en extrafamiliale pedoseksuelen.) Een gebrek aan dergelijke 

interpersoonlijke vaardigheden zorgt voor te weinig volwassen (seksuele) relaties of 

voor het onvermogen om intieme volwassen relaties aan te gaan. Dat gebrek kan leiden 

tot eenzaamheid, waardoor de persoon kan aangezet worden om intimiteit te zoeken via 

deviant seksueel gedrag, aldus Bogaerts, Daalder en Essers (2005).  

Trebby (2008) deed onder andere een onderzoek naar het voorkomen van de types 

hechting bij kindermisbruikers. Daarbij vond ze dat de gedesorganiseerde stijl het 

frequentst voorkwam, met 38%.  

Marsa en haar collega’s (2004) vergeleken Ierse pedoseksuelen met niet-gewelddadige 

daders, gewelddadige daders en een controlegroep. Vergeleken met deze drie groepen, 

vertoonde de groep kindermisbruikers significant minder individuen met een veilige 

hechting. Voorts had 59% van deze kindermisbruikers een gedesorganiseerde 

hechtingsstijl, waardoor de proportie van deze hechtingstijl significant hoger lag dan de 

proportie van de andere hechtingsstijlen. De hypothese dat pedoseksuelen vooral een 

gedesorganiseerde gehechtheidsstijl hebben, wordt dus ook bevestigd door de resultaten 

van deze studie. Het hechtingspatroon dat daarna het meest voorkwam bij deze 

kindermisbruikers was de gepreoccupeerde stijl, met 21%. 

 

Marsa en haar collega’s gaven al aan dat vooral de relatie met de gedesorganiseerde stijl 

opvallend is, maar dat ook de gepreoccupeerde stijl relatief frequent voorkomt. Dit 

strookt met de opvatting van bepaalde auteurs, namelijk dat beide hechtingspatronen 

typisch zijn voor kindermisbruikers (Proeve, 2003; Wood & Riggs, 2008). Dit 

suggereert dat ‘anxiety’ volgens Bartholomew en Horowitz een sterke predictor is voor 

de status van kindermisbruikers (Wood & Riggs, 2008).  

Ward, Hudson en Marshall (1996) voerden een studie uit, waarbij ze kindermisbruikers, 

verkrachters, gewelddadige niet-seksuele delinquenten en niet-gewelddadige niet-

seksuele delinquenten vergeleken. De feiten gepleegd door de pedoseksuelen varieerden 

van masturbatie in het gezichtsveld van het slachtoffer tot complete seksuele interactie 

of sodomie met dwang en geweld. De resultaten van het onderzoek brachten aan het 
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licht dat het merendeel van de seksuele delinquenten onveilig gehecht waren, hoewel dit 

het geval was voor al de groepen van gevangenen. Onveilige hechting is dus eerder een 

algemene kwetsbaarheidsfactor, in plaats van een kwetsbaarheidsfactor voor plegers van 

seksuele daden. De onderzoekers vonden eveneens dat de kindermisbruikers meer 

gedesorganiseerd of gepreoccupeerd gehecht waren, en dit afhankelijk van de manier 

waarop deze hechtingsstijl gemeten was (via de “Relationship Questionnaire” of met 

de”Relationship Scales Questionnaire”).  

 

Andere auteurs vinden dan weer enkel een relatie met de gepreoccupeerde 

hechtingsstijl. Stirpe en collega’s (2006) evalueerden de hechting van volwassen 

seksuele delinquenten (extrafamiliale kindermisbruikers, incestplegers en verkrachters). 

Ze vergeleken de resultaten met de hechting van volwassen plegers van niet-seksuele 

feiten en met de hechting van volwassen subjecten die geen feiten pleegden. Ook hier 

was een onveilige hechting uitgesproken aanwezig bij het merendeel van daders. Maar 

er waren belangrijke verschillen in het type van onveilige hechting. Het opvallendste 

hierbij was dat de extrafamiliale kindermisbruikers significant meer gepreoccupeerd 

gehecht waren.  

 

Onderzoek van Bogaerts en enkele collega’s (2000; 2002; 2005) werd reeds aangehaald. 

Bogaerts verrichtte nog onderzoek met anderen, zoals met Declercq, Vanheule en 

Palmans (2005). In hun onderzoek gingen ze na welke relatie er bestaat tussen 

interpersoonlijke factoren (ouderlijke sensitiviteit, vertrouwen en volwassen 

romantische hechting), persoonlijkheidsstoornissen en incestueus misbruik versus 

extrafamiliaal kindermisbruik. De steekproef waarmee ze werkten, bestond uit 

incestplegers, extrafamiliale kindermisbruikers en een controlegroep. Uit de resultaten 

bleek dat de tekorten op interpersoonlijk vlak, waaronder volwassen hechting, vooral 

incestplegers karakteriseerden. De interpersoonlijke factoren, met volwassen hechting, 

verklaarden maar een klein percentage van de variantie van de afhankelijke variabele 

extrafamiliaal kindermisbruik. Toch gaven de auteurs aan dat pedoseksuelen vooral 

gekenmerkt worden door een gepreoccupeerd of een gereserveerd hechtingspatroon. 

Ook Bogaerts, Vanheule en Desmet (2006) spreken van dergelijke hechtingstypes bij 

kindermisbruikers.  
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Tenslotte wordt pedoseksualiteit ook geassocieerd met een gereserveerde hechtingsstijl. 

Sawle en Kear-Colwell (2001) gingen de hechting na bij drie groepen: mannelijke 

universiteitsstudenten (controlegroep), mannelijke slachtoffers van seksueel geweld die 

zelf geen feiten hadden gepleegd en mannelijke, gestrafte pedoseksuelen. De resultaten 

toonden aan dat personen uit de controlegroep en slachtoffers vaker een veilige hechting 

ervoeren dan de pedoseksuelen. En dat kindermisbruikers een gereserveerde 

hechtingsstijl vertoonden; deze soort hechting leverde volgens de auteurs een bijzondere 

bijdrage aan het ontstaan van pedoseksueel gedrag. Personen met een gereserveerde 

hechtingsstijl zouden kwetsbaar zijn, waarbij ze eerder relaties zoeken met een 

minimum hoeveelheid aan intimiteit. Opteren voor kinderen is hierbij een manier om de 

emotionele betrokkenheid te minimaliseren.  

 

 

4.3 Hechtingsstijl bij pedoseksuelen van het perverte type 

 

Pedoseksualiteit werd dus al aan alle soorten (combinaties van) onveilige hechting 

gelinkt (Bogaerts, Vanheule & Declercq, 2005). Maar het opzet van deze scriptie is om 

na te gaan welke soort van onveilige hechting nu precies samenhangt met het perverte 

subtype - ook gekend als het pedofiele, gefixeerde of preferentiële type - onder de 

kindermisbruikers. Net dit nagaan, bleek geen sinecure te zijn. Tot nu toe is er nog maar 

heel weinig hieromtrent gepubliceerd, of beschikbaar.  

 

Ward, Hudson en Marshall (1996) beschrijven in hun artikel de kenmerken van de drie 

onveilige hechtingsstijlen bij daders van seksuele feiten. De karakteristieken die hier 

van belang zijn, worden hieronder besproken en worden vervolgens vergeleken met de 

kenmerken van de perverte pedofiel volgens Declercq.  

Gereserveerde individuen zijn vijandig in hun interpersoonlijke stijl. Ze worden door 

anderen omschreven als afstandelijk en kil. De intimiteit in dichte relaties is eerder laag. 

Hun grootste doel is onafhankelijk en autonoom van anderen blijven. Daarvoor zoeken 

ze relaties en sociale contacten waarbij een minimum aan emotionele en persoonlijke 

openheid nodig is. Ze geven tevens anderen de schuld voor hun gebrek aan intimiteit. 

Daarom is hun vijandigheid primair gericht op het geslacht waar hun seksuele voorkeur 
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naar uitgaat. Wanneer ze seksuele feiten plegen, dan gaan de feiten meestal gepaard met 

agressiviteit. Sommige van deze gereserveerd gehechte personen kunnen zo vijandig 

zijn, en hun uitingen van vijandigheid als erg bevredigend ervaren, dat ze sadistische 

trekken ontwikkelen. 

De gepreoccupeerde hechtingsstijl leidt meestal niet tot bevredigende relaties; beide 

partners houden er veelal een ongelukkig gevoel aan over. Gepreoccupeerde personen 

zijn seksueel gericht en ze proberen hun honger tot veiligheid en affectie te stillen door 

seksuele interacties. Wanneer een gepreoccupeerde man in zijn fantasie over de schreef 

gaat met een kind, dan zal hij vaak ‘grooming’gedrag initiëren, omdat deze 

hechtingsstijl een grote drang tot intimiteit bevat. Een dader met een dergelijke 

hechtingsstijl aanschouwt het kind als een geliefde. Seksuele interacties doen zich 

meestal pas voor na een soort van verkering en een periode van hofmakerij. De dader is 

er werkelijk van overtuigd dat het kind geniet van de seksuele verhouding. Hij vermoedt 

sterk dat de relatie wederkerig is. Deze plegers interesseren zich in, en zijn bezorgd om, 

het plezier van het kind. Daarom verwachten we dat deze mannen geen geweld of 

dwang gebruiken.  

Gedesorganiseerd gehechte personen wensen intimiteit, dus proberen ze dichte relaties 

op te bouwen. Maar de angst voor verwerping zorgt ervoor dat ze hun partners op een 

afstand houden. Dergelijke personen zijn niet actief vijandig in hun interacties, maar 

indirect vertonen ze toch agressieve gedragingen. Hun angst voor verwerping en de 

vermijding van dichtheid in relaties zorgt ervoor dat ze onpersoonlijke contacten 

nastreven. Seks is een manier om aan de behoefte van intimiteit te voldoen, dus is hun 

leven gekarakteriseerd door onpersoonlijke seks. Van gedesorganiseerde daders wordt 

ook verwacht dat ze niet begaan zijn met de gevoelens van het slachtoffer. Er wordt er 

van uitgegaan dat ze weinig empathie voelen voor hun slachtoffers en dat ze weinig 

schuld ervaren over hun daden. Tijdens hun daden zijn mensen met een 

gedesorganiseerde hechtingsstijl op zichzelf gefocust. Ze voelen zich dus allesbehalve 

geremd om geweld te gebruiken voor het bereiken van hun doel.  

Wanneer we de kenmerken van de perverte pleger volgens Declercq naast deze 

beschrijvingen leggen, dan zien we dat de kenmerken van de pervert de grootste 

overeenkomst vertonen met de manier van interageren volgens de gepreoccupeerde 

hechtingsstijl. Gepreoccupeerd gehechte subjecten ervaren een grote drang tot intimiteit, 
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net zoals de perverte pedofiel afhankelijk is van een compulsieve dimensie. Typisch bij 

de perverte pedoseksueel is dat er geen geweld of dwang gebruikt wordt. Geweld en 

dwang stroken immers niet met de perverte theorie die stelt dat de kinderen deze 

seksuele interacties zelf wensen. Bij de andere hechtingsstijlen wordt echter beschreven 

dat de daders geen moeite hebben met geweld en agressiviteit.  

Leunend op de beschrijvingen van Ward, Hudson en Marshall (1996) zou ik aldus 

stellen dat de mogelijkheid bestaat dat er een relatie is tussen de gepreoccupeerde 

hechtingsstijl in de volwassenheid en het patroon van de perverte pedofiel. Het is 

natuurlijk voorbarig en kort door de bocht om op basis van één onderzoek dergelijke 

uitspraken te doen. Meer onderzoek is dus absoluut noodzakelijk.  
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5. BESLUIT 

 

Aan het begin van deze scriptie werd gepoogd om het onderscheid, volgens het 

Belgisch Strafwetboek, tussen de verschillende soorten seksuele feiten duidelijk te 

maken. Daarin kwam naar voor dat pedofilie geen juridische kwalificatie of 

strafrechtelijke opvatting is. Wanneer een minderjarige het slachtoffer is, geldt dat wel 

als verzwarende omstandigheid. 

Onder het onderdeel definiëring werd aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk dat 

pedofilie van alle tijden is. Evoluties in het denken over pedofilie werden ook 

aangehaald. Daaruit kunnen we duidelijk opmaken dat pedofilie aanvankelijk 

aanschouwd werd als een perversiteit. Na de tweede wereldoorlog kwam daar 

verandering in; pedofilie werd nu geplaatst onder de noemer parafilie. Het begrip 

parafilie zou beter aantonen dat de stoornis is gelegen in het afwijkende object waartoe 

het individu zich seksueel aangetrokken voelt. Vervolgens werden enkele recente 

definities van pedofilie besproken. Na vergelijking van deze definities bleek dat er geen 

volledige consensus is over wie men als pedofiel kan beschouwen en wie niet. Daaruit 

voortvloeiend vond ik het een goed idee om een onderscheid te maken tussen pedofilie 

en pedoseksualiteit. Vertrekkend van deze opdeling kan men dan verder duidelijke 

opsplitsingen en verschillen aangeven.  

Verder in de tekst werd het werken met typologieën besproken, want het gebruik 

hiervan heeft een aantal voordelen. Men kan een onderscheid maken tussen empirische 

en klinische typologieën. Bij de empirische is er slechts één ontwikkeld die exclusief 

gebruikt wordt voor pedoseksuelen, namelijk de Massachusetts Treatment Center Child 

Molester Typology (MTC-CM). De validiteit van dit instrument is goed, maar er zijn 

toch een aantal kritieken op het gebruik ervan. Klinische typologieën worden opgesteld 

op basis van klinische ervaringen. Ook het werken met klinische typologieën heeft 

enkele minpunten. Toch werd hier geopteerd om te werken met deze klinische 

typologieën. Onder de klinische typologieën kan men de dichotome opsplitsing 

plaatsen. Deze opsplitsing bestaat uit een gefixeerd en een situationeel type. Knight en 

Prentky stelden ook een klinische typologie op waarbij het verschil tussen het pedofiele, 

het situationele en het type met de antisociale persoonlijkheid wordt gemaakt. Een 

typologie die erg bij deze laatste aansluit, is de actuele categorisatie van Declercq. Eerst 
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maakt Declercq een onderscheid tussen extrafamiliaal en intrafamiliaal kindermisbruik. 

Het extrafamiliaal misbruik splitst hij dan nogmaals op in de perverten en de 

psychopaten. Omdat de focus van de onderzoeksvraag gericht is op het perverte type 

van Declercq, werd een illustratie besproken van een pedoseksueel volgens een 

dergelijke structuur of met dergelijke kenmerken.  

 

Het volgende hoofdstuk betrof de gehechtheid. Gehechtheid of hechting wordt aanzien 

als relatief stabiel van aard, van de kindertijd tot in de volwassenheid. De relatie met de 

moeder, of de eerste verzorger, zou de basis zijn waaraan alle latere relaties zullen 

worden afgemeten. Er zijn er ook die er van uitgaan dat verandering van hechting 

mogelijk is voor de ernstig beschadigde individuen.  

In de kindertijd maakt men onderscheid tussen het veilig, het vermijdend, het 

angstig/ambivalent en het gedesorganiseerde gehechtheidstype. Dit komt weliswaar niet 

geheel overeen met de indeling bij de volwassenen. Er is wel sprake van een duidelijke 

correlatie tussen de twee indelingen. Volwassenen kunnen veilig, gereserveerd, 

gepreoccupeerd of gedesorganiseerd gehecht zijn. We identificeren dus drie 

verschillende stijlen van onveilige hechting. Elk van deze drie stijlen leidt tot een zekere 

mate van faling wanneer intimiteit wil bereikt worden in volwassen relaties. Deze 

verschillende stijlen worden geassocieerd met andere interpersoonlijke doelen, 

strategieën en relationele problemen. Resulterend uit de verschillende interpersoonlijke 

stijlen en verschillende problemen met intimiteit, kunnen individuen met een 

verschillende onveilige hechting op een verschillende manier seksuele delicten plegen 

tegenover verschillende slachtoffers.  

 

Ten slotte komen we aan bij het deel waarin nagegaan werd welke hechting typisch zou 

kunnen zijn voor pedoseksuelen in het algemeen, en meer specifiek, voor pedoseksuelen 

van het perverte type. Doorgaans wordt er een onveilige hechting gevonden bij 

misbruikers van kinderen. Hierbij moet wel vermeld worden dat blijkt dat dit gegeven 

niet altijd naar voor komt. Als we dan verder willen gaan en willen kijken welke 

onveilige hechtingsstijl geassocieerd is met pedoseksualiteit, dan wordt men niet veel 

wijzer. Talrijk zijn de onderzoeken die dit nagaan, maar de onderzoekers komen niet 
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eensgezind tot dezelfde bevindingen. Alle hechtingsstijlen werden ondertussen al in 

verband gebracht met pedoseksualiteit.  

Maar het opzet van deze scriptie was uiteindelijk om na te gaan welke hechtingsstijl 

vooral voorkomt bij pedoseksuelen van het perverte type volgens de indeling van 

Declercq. Omdat de typologie van Declercq nogal recent is, werden er ook opzoekingen 

verricht naar het gefixeerde type van Knight en Prentky. De teleurstelling was groot 

toen bleek dat er amper literatuur hieromtrent te vinden was. Deze onderzoeksvraag kon 

dus helaas niet op een degelijke manier beantwoord worden. Met de literatuur die 

momenteel voor handen is, lijkt de onderzoeksvraag te specifiek. De belangrijkste 

conclusie is dan ook dat onderzoek gestart, of verder gezet, mag worden om deze leegte 

te vullen. Het antwoord op dit vraagstuk is immers van groot belang voor de etiologie, 

en vervolgens ook voor de preventie, van pedoseksualiteit. Het antwoord zou eveneens 

nuttig zijn in de behandelingspraktijk van pedoseksuelen; de manier van werken lijkt 

afhankelijk van de hechtingsstijl van de cliënt. De therapeutische stijl dient er één te zijn 

die zich bevindt op een continuüm van confronterende en ondersteunende therapie 

(Bogaerts, Goethals & Vervaeke, 2002). Omdat het de hechtingsstijl van de 

pedoseksueel in positieve zin kan beïnvloeden, zijn sommigen meer gebaat bij een 

ondersteunende behandeling. Andere pedoseksuelen kunnen dan weer beter geholpen 

worden met confronterende therapieën. Welke benadering het beste is voor specifieke 

subgroepen van seksuele delinquenten, moet aangetoond worden met wetenschappelijk 

en klinisch onderzoek.  

 

Er moet wel toegegeven worden dat onderzoek verrichten rond pedoseksuelen, en 

gehechtheid, ook enkele moeilijkheden kent.  

Ten eerste zijn de steekproeven vaak struikelblokken. Een probleem waarmee 

empirische validering van theorieën over seksuele delinquentie geconfronteerd wordt, is 

de lastige toegankelijkheid van deze populatie plegers (Gijs, 2002). Daardoor vormt de 

representativiteit van steekproeven op dit gebied steevast een probleem. Belangrijk is 

ook dat onderzoekers homogene steekproeven ambiëren en heterogene steekproeven 

zoveel mogelijk uit de weg gaan. Want zelfs binnen subgroepen zijn er wezenlijke 

verschillen. Differentiëren tussen extrafamiliale en intrafamiliale, en gefixeerde en 
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situationele pedoseksuelen is dus nodig. Maar dat maakt de steekproeven dan vaak te 

klein.  

Ten tweede is het zo dat de soort gehechtheid veelal gemeten wordt aan de hand van 

zelfrapportage. De antwoordbias is een probleem in zelfrapportagemethodes. Interviews 

lijken meer betrouwbare manieren om de soort hechting na te gaan. Via interviews 

kunnen vragen op een minder doorzichtige manier en in een minder logische volgorde 

gevraagd worden. In interviews kan men ook meer in detail treden indien men dat nodig 

acht. Al is het natuurlijk altijd beter om te werken aan de hand van meerdere methodes 

wanneer het gaat om complexe constructen zoals hechting. Dit drijft de kost, de tijd en 

de investering voor het onderzoek uiteraard enorm op. 
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