
Zedenpolitie wil van pedofiel af
Joep M. met dood bedreigd
Door Douwe de Haan

Pedofiel Joep M. vre-
est voor zijn leven. De 
Amsterdamse zeden-
politie biedt hem na de 
uitzending van Peter 
R. de Vries een nieuwe 
ligplaats aan en hulp 
bij het verkrijgen van 
nieuwe reisdocumen-
ten. Voorwaarde is dat 
hij naar het buitenland 
verdwijnt.

Twee dagen voordat Pe-
ter R. de Vries vorige 
week zijn volledige uit-
zending wijdde aan de 
veroordeelde pedofiel 
Joep M., stond de Am-

sterdamse zedenpolitie 
bij Joep op zijn woon-
boot. Ze hadden een al-
ternatieve ligplaats voor 
zijn boot geregeld omdat 
ze ‘hem liever niet in het 
IJ zouden zien drijven’. 
Er zouden ‘aanwijzin-
gen’ zijn dat sommige 
mensen die zich onveilig 
voelen door de aan-
wezigheid van Joep in 
hun buurt het mogelijk 
op zijn leven hadden 
voorzien. Joep: ‘Het 
verbaast me ergens ni-
ets dat ze me willen af-
schieten. Ook in mijn 
vorige levens ben ik 

meermalen geweldadig 
om het leven gebracht!’

De zestigjarige Joep, 
inmiddels weer een jaar 
op vrije voeten na het 
uitzitten van een jaren-
lange gevangenisstraf, 
dook kort voor de uit-
zending onder en had 
binnen een dag ‘al ruim 
tweehonderdvijftig 
doodsbedreigingen op 
zijn voicemail en per 
mail binnengekregen’. 
Twee dagen later ver-
schijnt de politie ook op 
zijn onderduikadres. 
‘Commerciele cam-
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Joep M., 
veroordeeld 
pedofiel, is 
onderge-
doken op 
zijn eigen 
boot. ‘Na 
alle doods-
bedreigin-
gen van de 
afgelopen 
week durf ik 
de straat 
niet meer 
op.’
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eraploegen waren on-
derweg na een tip van 
een buurtbewoner. Ik 
voel me net een stuk 
opgejaagd wild,’ laat 
Joep telefonisch weten 
als hij weer in zijn auto 
terug naar zijn boot in 
Amsterdam rijdt.

Als Joep de zedenpolitie 
vertelt te overwegen 
naar het buitenland te 
willen uitwijken maar 
moeite te ondervinden 
bij het verkrijgen van 
een nieuw paspoort bie-
den ze hem tot zijn 
stomme verbazing aan 
te kijken hoe ze hem 
daarbij behulpzaam 
kunnen zijn. Als ‘wissel-
geld’ heeft hij dan wel 
zijn stichting bij de 
Kamer van Koophandel 
uit te schrijven en moet 
hij beloven dan ook 
daadwerkelijk uit Neder-
land te vertrekken en 
‘niet binnen de kortst 
mogelijke periode weer 
terug te keren,’ hoort de 
schrijver van dit stuk de 
desbetreffende jeugd en 
zedeninspecteur De 
Jong zeggen.

Op zijn zachtst gezegd 
merkwaardig, gezien het 
feit dat Justitie er nu juist 
alles aan gelegen is om 
te voorkomen dat Joep 
zich wederom schuldig 
maakt aan ontuchtige 
handelingen als waar-
voor hij veroordeeld is. 
Zo gebruikt de politie 
zelfs vergaande ‘verstor-
ingsacties’ die voorheen 
alleen tegen verdachten 
van terroristische ge-
dragingen werden in-
gezet. Of deze acties nu 
al dan niet door de 

beugel kunnen is nog 
onduidelijk maar ze 
lijken wel op heel ge-
spannen voet te staan 
met een afgedwongen 
toezegging het land te 
verlaten waardoor con-
trole op Joeps activ-
iteiten een stuk lastiger 
wordt.

Toch kunnen de ‘verstor-
ingsactiviteiten’ van de 
politie op veel bijval 
rekenen nu het een af-
gestrafte man betreft die 
vast heeft gezeten om-
dat hij volgens de 
rechter op een ontoe-
laatbare wijze aan vier 
verschillende minder-
jarige en deels gehandi-
capte kinderen heeft 
gezeten. 

Was die veroordeling 
terecht?

Joep: ‘Ja en nee. Ja, 
omdat ik de borstjes en 
vagina’s van de meisjes 
-zoals de rechter terecht 
heeft geoordeeld- heb 
aangeraakt. Nee, omdat 
het onderdeel uitmaakte 
van een niet-seksueel 
gerichte behandelwijze. 
Ik geef zogenaamde 
chakra-massages waar-
bij ik het hele lichaam 
behandel. Van top tot 
teen wel te verstaan. En 
aan de voor en achter-
zijde. Volgens de letter 
van de wet ben ik over 
de schreef gegaan maar 
mijn behandelwijze is 
helemaal niet in strijd 
met de achterliggende 
gedachte van de wet: 
bescherming van kin-
deren. Het is mijn missie 
om mensen (en dus ook 
kinderen) die door de 

medische wetenschap 
als ongeneeslijk ziek zijn 
bestempeld door middel 
van energie te helen en 
ik boek daarmee goede 
resultaten. Veel mensen 
geloven alleen dat ik wel 
fout moet zijn omdat ik 
voor mijn behandelingen 
geen geld vraag. Mij is 
ooit verteld dat ik mijn 
gave kwijtraak als ik me 
ervoor laat betalen dus 
doe ik waarvan ik denk 
of voel dat het goed is. 
Een soort intuitie. Ik heb 
dan ook nergens spijt 
van.’

Je ontkent dus een 
pedofiel te zijn?

‘Nee! De letterlijke be-
tekenis van dat woord is 
namelijk een ‘kin-
dervriend’. Iemand die 
seksueel misbruik maakt 
van kinderen is een 
pedo-seksueel en recht-
spsycholoog Oudejans 
van het Pieter Baan 
Centrum, die mij destijds 
uitgebreid heeft onder-
zocht, concludeerde 
onomwonden dat die 
typering op mij niet van 
toepassing is. In hoger 
beroep heeft de rechter 
me bovendien 
vrijgesproken van het 
anaal en vaginaal 
penetreren van de kin-
deren die door het 
openbaar ministerie als 
slachtoffertjes werden 
opgevoerd. De verhoren 
door de politie op deze 
punten konden volgens 
professor Bullens en ook 
volgens de rechter niet 
door de beugel. De uit-
zending van Peter R. de 
Vries laat nu juist de in-
druk achter dat ik voor 
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deze feiten wel veroor-
deeld ben!  Ik snap best 
dat er onrust in de 
samenleving is ontstaan 
uit angst dat ik mijn 
oude activiteiten weer 
op zou pakken maar dat 
is nog geen reden om 
onwaarheden over mij 
de wereld in te slin-
geren. Er is een hetze 
tegen mij gestart en het 
is bijna onmogelijk me 
daartegen te verweren.’ 

Wat opvalt is dat wan-
neer je het over een 
aantal van je minder-
jarige patientjes hebt, je 
ze al heel snel je 
pleegkinderen noemt. 
Waarom doe je dat?

‘Ik denk dat dat komt 
doordat ik mijn eigen 
dochter vanaf haar 
tweede levensjaar na 
mijn echtscheiding niet 
of nauwelijks heb zien 
opgroeien. Mijn ‘liefde’ 
voor kinderen komt voort 
uit het gegeven dat me 
dat ontnomen is. Dan 
breng je maar de kin-
deren van anderen groot 
om zo voor jezelf te 
proberen te herstellen 
wat je gemist hebt.’

Kun je iets over je eigen 
jeugd vertellen in relatie 
tot seksualiteit? 

‘Nuja, ik werd op mijn 
negende ontmaagd door 
mijn 32-jarige buurv-
rouw. Of eigenlijk formu-
leer ik het beter als ik 
zeg dat ik door haar in 
het seksleven werd ge-
introduceerd. 

Ik heb het als heel na-
tuurlijk ervaren. Als een 
leerproject. Niet prettig. 
Niet onprettig. Ik heb er 
in ieder geval geen last 
van gehad. Toch zou ik 
het geloof ik een abnor-
maliteit vinden wanneer 
mijn eigen dochter op 
die leeftijd door een 
buurman zou zijn ont-
maagd. In de Westerse 
denkwereld bescherm je 
je dochter denk ik toch 
zwaarder dan je zoon.’

Toch had je zelf ooit ook 
seks met een minder-
jarig meisje!

‘Ja, dat klopt maar dat 
was op het dringende 
verzoek van dat meisje 
zelf! En ook van haar 
moeder! Toen dit 
speelde was dat door 
die nadrukkelijk toes-
temming van haar moe-
der bovendien ook he-
lemaal niet strafbaar. 

Dat kind was gewoon 
smoorverliefd op mij en 
dreigde met zelfmoord 
als ze niet door mij ont-
maagd zou worden. Ik 
vermoed eerlijk gezegd 
ook dat de ‘hetze’ die 
twintig jaar later tegen 
mij is gestart door haar 
is aangevangen. Met dat 
voorval uit een grijs ver-
leden begonnen name-
lijk ook de politiever-
horen. Door een an-
onieme tip dus van een 
jalourse en afgewezen 
vrouw die er lucht van 
had gekregen dat ik mij 
had toegelegd op de 
behandeling van gehan-
dicapte kinderen!’ 

Wat rest je nu?

‘Ik durf de straat niet 
meer op en zit net als in 
de bajes dus weer de 
hele dag binnen. In 
Nederland wordt het me 
onmogelijk gemaakt mijn 
oude werkzaamheden 
weer op te pakken 
hoewel daar juridisch 
niets op tegen is. Ik 
hoop zo snel mogelijk 
hier weg te kunnen en 
overweeg volledig met 
pensioen te gaan. Mijn 
stichting heb ik in ieder 
geval inmiddels bij de 
Kamer van Koophandel 
laten uitschrijven.’  ***
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