
Meester bekent het misbruik van 83 kinderen. ´Maar 
het is niet ernstig´. 
 
Nederland. Choquerende verklaring van de advocaat van de pedofiele leraar Robert M.: 
"Gemeenschap  met  een  kind  zonder  geweld  is  slechts  een  obscene  daad."  Meer  dan  300  
duizend mensen geven hun handtekening om de norm aan te passen. 
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Afschuw en pijn in Nederland om het verschrikkelijke verhaal van de pedofiele leraar 
Robert M., die 83 kinderen heeft misbruikt in een kinderdagverblijf, bekend heeft en nu 
terecht staat. Maar ook verontwaardiging en woede nadat zijn advocaat, Tjalling van der 
Groot, op tv heeft benadrukt dat volgens artikel 242-251 van het Nederlandse wetboek 
van strafrecht, "seksuele omgang hebben met een baby of een kind van 2 tot 6 jaar, niet 
kan niet worden beschouwd als verkrachting als deze niet met geweld is uitgevoerd; 
enkel als een obscene daad met een minderjarige" (waarvoor lagere straffen gelden). 
 
Robert M. (in Nederland wordt vóór de veroordeling de achternaam van een verdachte 
niet bekend gemaakt) is 27 geboren in Riga, in Letland. 
 
Als zoon van alcoholisten, die hem op hun beurt misbruikten, begon hij al spoedig 
hetzelfde geweld op andere kinderen toe te passen. In 2006 ging hij naar Kenia, daarna 
naar Duitsland en uiteindelijk naar Nederland, waar hij werkzaam was in drie 
kleuterscholen in Amsterdam. ´s Avonds werkte hij als babysitter. Op een zeker moment 
gaf een moeder hem aan voor het seksueel misbruiken van haar zoon, maar de politie 
geloofde haar niet en beoordeelde het verhaal van de kleine als "een verzinsel om de 
aandacht te trekken". Hij ging op die wijze door zich te misdragen met andere kinderen 
op het kinderdagverblijf Het Hofnarretje te Amsterdam, tegenwoordig bekend als het 
gruwelverblijf. Daar opereerde een ware bende van pedofielen. Ook de directeur, Albert 
D. – die "feestjes" in zijn eigen huis organiseerde, waar de kinderen ook konden blijven 
slapen – is verdachte.  
 
De arrestatie van Robert is tot stand gekomen dankzij het optreden van de tak van de 
politie die zich onder meer bezig houdt met het internet. Deze begon in Boston en 
resulteerde in de inbeslagname van een stortvloed aan kinderporno 
welke rondwaart op nationale en internationale sites. Veel van de onderzochte video's 



bevatten schokkende beelden van geweld op kinderen jonger dan twee jaar: sommigen 
leidden naar een zekere Richard van O., Nederlander, 30 jaar, vrachtwagenchauffeur. Dit 
schimmige individu beheerde een kinderporno site welke porno-video’s verkocht aan 
kleine bedrijven in de sector. Welnu, Richard O. leefde samen met Robert M. 
 
Tijdens het proces zal men bepalen of de man nog meer kinderen heeft geschonden, ook 
als babysitter. In de tussentijd is een inzameling van handtekeningen begonnen om het 
parlement een petitie aan te bieden waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijke 
wijziging van het artikel in de wet dat onderscheid maakt tussen onfatsoenlijke daden 
en verkrachting "zonder geweld": een echte contradictie, want het is duidelijk dat 
verkrachting van een minderjarige, zelfs als deze zich niet verzet, toch een daad van 
geweld is.  
 
In de petitie wordt bovendien gevraagd om: het uitvoeren van zwaardere straffen voor 
pedofielen, zoals de verplichte internering in een psychiatrische gevangenis (zelfs als de 
overtreder weigert deel te nemen aan het psychiatrisch onderzoek, zoals in het geval 
van Robert M.), de afschaffing van de verjaringstermijn voor dit soort misdrijven en de 
mogelijkheid voor ouders om in te grijpen gedurende het proces. 
 
Tot nu toe zijn er 304.480 handtekeningen verzameld. Bovendien lijkt het erop dat de 
misbruikte kinderen gedrogeerd zijn geweest, om te voorkomen dat ze pijn voelen en 
zich daarom verzetten. Dit leidt men af uit de video’s, waarin ze te rustig en bijna 
verdoofd overkomen. Maar medische onderzoeken, die veel later uitgevoerd werden, 
hebben dit niet kunnen bewijzen. 


