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Hoofdstuk 1

Je man is veroordeeld wegens seksueel misbruik met zijn eigen
kinderen. Weet je wel zeker dat je goed zit bij hem? Als je nog
twijfelt of meer wilt weten, moet je het bericht in de bijgevoegde
link maar eens lezen.
Een bezorgde moeder die het goed met jou en je baby voorheeft.
Rachelle las het bizarre mailtje nog een keer door. Wat was dit?
Een slechte grap? Die persoon had dan wel een heel luguber
gevoel voor humor. Wie stuurde haar zo’n idioot mailtje? Een
bezorgde moeder? Wie moest dat dan wel niet zijn? Kennelijk
iemand die Frenk en haar goed kende als ze wist van haar zwangerschap. Iemand van school?
Onder die laatste zin stond een link naar een website die De
Kanaalbode heette. Die naam zei haar helemaal niets. Op de link
durfde ze niet te drukken uit angst zo het een of andere virus te
openen en op de computer te zetten.
Misschien was dit wel een slinkse manier om virussen op
iemands computer te krijgen. Die hackers bedachten toch de
waanzinnigste trucs om dat voor elkaar te krijgen? Frenk had haar
er vaak genoeg voor gewaarschuwd geen linkjes of bestanden te
openen als ze de afzender van de mail niet kende. Uit de naam van
de afzender werd ze niet veel wijzer. Die bestond uit een paar let5
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ters en wat cijfers. Lekker duidelijk.
Misschien was een dergelijke manier van virusmails sturen wel
heel erg effectief. Niemand wilde immers dat haar man van seksueel misbruik beschuldigd werd. Iedereen opende dan juist die
link. Al had ze hiervan nog niet eerder gehoord.
Haar hand gleed over haar opbollende buik waarin de baby zich
bewoog en haar daarbij een gevoelige trap tegen haar ribben gaf.
Zeven maanden was ze nu. Haar eerste kindje.
Voor zover ze wist had Frenk helemaal geen kinderen. Hij was
niet eens getrouwd geweest. Wel had hij een aantal jaar samengewoond met een vrouw, maar dat was uiteindelijk fout gelopen
door haar carrièreambities, had hij weleens verteld. Bij die vrouw
had hij geen kinderen gehad. Anders zou hij dat vast wel verteld
hebben. Bovendien was dat alles zeker al een jaar of acht geleden.
Hoe kwam de verzender van de mail erbij dat Frenk kinderen
had?
Wie wilde Frenk zwartmaken door zulke walgelijke mailtjes
naar haar te sturen? Ze hadden toch geen vijanden? Ze kon niemand bedenken die hen kwaad zou willen doen of met wie ze ruzie
hadden. Nee, het moest haast wel een hacker zijn die haar wilde
verleiden op die link te drukken, besloot Rachelle.
Het kon vast geen kwaad om op de website van de krant een
kijkje te nemen. Daar kreeg ze vast geen virus van op de computer. Ze klikte het icoontje van internet aan en tikte de naam in.
Al snel zag ze dat het een nieuwssite was. De Kanaalbode was
kennelijk een krantje dat in Groningen verspreid werd.
Dit sloeg echt nergens op. Waarom zou er iets over Frenk in
een Groningse krant staan? Hij kwam niet eens uit Groningen.
Daar had hij nooit gewoond of gewerkt. Hij was ergens in een
klein dorp in Gelderland geboren en later naar Arnhem verhuisd
voor zijn werk. Dat was wat hij haar had verteld. Als het hier geen
hacker betrof, dan toch in ieder geval iemand die de verkeerde
Frenk Blijleven voor zich moest hebben.
‘Rachelle? Ben je boven?’ klonk het onder aan de trap.
6
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Frenk was thuis. ‘Ja, ik zit in het kantoor.’ Rachelle verplaatste
het mailtje naar de virtuele prullenmand en sloot de programma’s
af. Met dergelijke onzin hoefde ze Frenk niet lastig te vallen.
Haar rug voelde pijnlijk verkrampt aan bij het omhoogkomen
uit de grote bureaustoel. Ze had weer veel te lang in dezelfde houding gezeten.
Er klonken voetstappen op de trap en Frenk verscheen in de
deuropening van de kleine kamer die de welluidende naam ‘kantoor’ droeg.
‘Hé, was je nog aan het werk?’ Hij legde zijn handen op haar
schouders en kuste haar. ‘Hoe gaat het met onze voetballer?’ Liefdevol streek hij over haar buik. De ‘voetballer’ die daar huisde reageerde op zijn aanraking.
‘Oef, dat was weer een rake trap.’ Rachelle zette haar handen in
haar stramme rug en strekte deze voorzichtig. ‘Ik moest nog het
een en ander uitzoeken voor morgen. Groep 6 loopt morgenochtend de natuurtocht. Toen ik naar huis fietste, zag ik dat er een
straat die precies op onze route ligt, is afgesloten. Ze zijn daar net
vandaag begonnen met het openbreken van de stoepen. Dat betekent dat we een andere weg zullen moeten nemen. Ik heb Stefanie daarover al een mail gestuurd en een nieuwe route voorgesteld.’
‘Wat ben je toch een bezig bijtje,’ grinnikte Frenk. ‘Ze zullen je
gaan missen als je over een paar weken thuisblijft.’
‘Reken er maar op dat ze me zullen mailen met allerlei vragen
of dingen die ik vanaf hier kan doen. En dat vind ik echt niet erg,
hoor. Wat moet ik anders doen in die laatste zes weken van de
zwangerschap? Ik ben bang dat ik me behoorlijk ga vervelen,’ verzuchtte ze.
Het liefst was ze blijven werken tot twee weken voor de geplande geboorte van de baby. Zo zwaar was haar werk als onderwijsassistente nu ook weer niet. Maar van langer doorwerken was geen
sprake. Ze moest de verplichte zes weken voor de bevalling thuisblijven.
7
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‘Ik denk dat je nog blij zult zijn dat je thuis kunt blijven. Je hebt
nu al vaak genoeg last van je rug en je benen als je lang moet staan.
Neem er je gemak van. Lekker uitslapen, beetje lezen. Wat rommelen in huis. Nog wat laatste dingen doen in de babykamer.
Lakentjes wassen, luiers kopen. Weet ik veel wat er allemaal nog
moet gebeuren. En ga lekker winkelen met Lydia. Je verveelt je
vast niet de komende weken. Bovendien moet je genieten van de
tijd dat de baby er nog niet is. Als ons voetballertje eenmaal is
geboren, is het gedaan met de rust.’
‘Hm, ik moet het nog zien.’ Winkelen met Lydia, haar zusje, zat
er echt niet in. Zij had het druk genoeg met haar tweeling van drie
jaar en haar werk in het ziekenhuis. Al had zij wel een fantastische
oppas die het niet snel te veel vond om op deze tweeling te passen:
hun eigen moeder.
Rachelle ging met Frenk mee naar beneden en het vreemde
mailtje verdween naar de achtergrond.
Een kort artikel in de krant, een paar dagen later, bracht het
beschuldigende mailtje weer terug in Rachelles herinnering. Er
was een trainer van een zwemvereniging opgepakt wegens seksueel misbruik van een paar kinderen. Hoewel de trainer bij hoog en
bij laag volhield dat de beschuldiging compleet verzonnen was en
dat er nooit iets was gebeurd tussen hem en de zwemmers, werd
hij toch gearresteerd.
Hij kon heel gemakkelijk zeggen dat het gelogen was, maar
ergens moest er toch een kern van waarheid in zitten, ging het
door haar heen. Die man kwam in ieder geval nooit meer aan de
slag als trainer of in een baan met kinderen. En terecht, zulke figuren moesten ver uit de buurt van kinderen worden gehouden.
Toch zette de reactie van de man haar aan het denken. Oordeelde ze te snel door te geloven wat er in de krant stond? Was het
inderdaad een leugen die moedwillig was verspreid? Als dat zo
was, waarom zou de politie er dan aandacht aan besteden? Mensen, kinderen, gingen toch zeker niet zo ver met het verzinnen van
8
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dergelijke ernstige aantijgingen in het volle besef dat ze daarmee
iemands leven verwoestten?
Frenk werd ook van seksueel misbruik beschuldigd. Dat was
een pertinente leugen. Die vrouw verwarde hem vast met een
andere man. Besefte die bezorgde moeder wel wat ze hiermee kon
aanrichten? Stel je voor dat ze het mailtje niet alleen naar haar
maar ook naar andere mensen had gestuurd. Dat soort praatjes
strooide je niet zonder gevolgen rond. Iemand anders hoefde er
maar lucht van te krijgen en het balletje kwam aan het rollen.
Hoelang zou het dan duren voordat mensen in hun omgeving die
beschuldiging serieus gingen nemen?
Nu was Frenk dan wel geen trainer bij een jeugdvereniging,
maar hij hielp vaak genoeg mee op school bij verschillende activiteiten. Dat deed hij graag en de kinderen waren ook dol op hem.
Hij had meegeholpen met de kerstmusical en begeleidde de kinderen op zijn gitaar. Hij hielp in groep 7 mee met het maken van
een collage op de computer. Ook kon ze altijd een beroep op hem
doen om te helpen tijdens uitstapjes, schoolreisjes, sportdagen en
nog tal van andere dingen waarbij de hulp van ouders nodig was.
Naar eigen zeggen deed hij het met plezier omdat hij graag met
kinderen bezig was. Dat hij geen kinderen van zichzelf had, was
een gemis in zijn leven, had hij eens gezegd. Dat hij nu met kinderen bezig mocht zijn, maakte dat gemis een beetje goed.
Met zijn tweeënveertig jaar werd hij nu dan eindelijk voor het
eerst vader. Iets waar hij zich op verheugde. Frenk ging altijd mee
naar iedere controle en was lief, voorkomend en bezorgd. Een
betere aanstaande vader kon ze zich niet indenken.
De onrust nam toe nu Rachelle over dit alles nadacht. Stel je
toch eens voor dat die vrouw Frenk verwarde met iemand anders
en andere mensen kregen er lucht van. Dat zou een ramp zijn.
Vals beschuldigd worden van zoiets vreselijks als seksueel misbruik van kinderen.
Misschien kon ze toch beter naar dat artikel kijken, dan wist ze
er in ieder geval meer van en kon ze met eigen ogen zien dat het
9
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Frenk niet kon zijn over wie het ging.
Ze ging naar het kantoor en zette de computer aan.
Omdat ze het bericht van die zogenaamd bezorgde moeder in
de virtuele prullenbak had gegooid, was dat nu verdwenen, maar
de naam van die krant waar de link naartoe had verwezen wist ze
nog wel. De Kanaalbode.
Opnieuw tikte ze de naam van de website in op de computer,
maar dit keer ging ze gericht zoeken. Boven in het scherm was een
zoekbalkje, daar tikte ze de naam Blijleven in.
Rachelle voelde zich langzaam koud en kil worden bij het lezen
van het artikel dat als eerste tevoorschijn kwam.
Vader beschuldigd van seksueel misbruik eigen kinderen
STADSKANAAL – De vierendertigjarige ICT-specialist F.B. is door
zijn vrouw beschuldigd van seksueel misbruik van zijn eigen dochters. De beide meisjes, vier en zes jaar oud, zijn niet gehoord door
een speciale politieagent. Navraag leert dat er geen aangifte is
gedaan van het misbruik. Hun moeder, B.B., wil niet dat de kinderen nog meer trauma’s te verwerken krijgen door de negatieve
aandacht die bij een dergelijk onderzoek op de kinderen afkomt.
‘Het is nu voor de kinderen al zwaar genoeg’, aldus mevrouw B.
De enige eis die de vrouw stelt is dat haar man van haar gaat
scheiden en nooit meer contact met haar of de kinderen zoekt. In
dat geval zal ze haar man niet in staat van beschuldiging laten stellen.
‘Een vreemde gang van zaken’, zoals een rechercheur van de politie stelt. ‘Een seksueel misbruikpleger moet voorgeleid worden en
waar nodig in bewaring worden gesteld vanwege het gepleegde
misdrijf’, volgens hem. ‘Dit om te voorkomen dat de dader nog
meer slachtoffers maakt.’ Helaas kan de politie mevrouw B. niet
dwingen om aangifte te doen. De rechercheur vraagt zich in dit
geval dan ook zeer sterk af of er wel iets aan de hand is. Of is dit een
geval van chantage van de vrouw om ervoor te zorgen dat haar ex10
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man geen bezoekrechten kan laten gelden op de kinderen?
Helaas komen zaken als deze vaker voor (red.) en worden er zelfs
rechtszaken aangespannen waarin de vader geheel ten onrechte
van misbruik beschuldigd wordt. Het is nog altijd zeer moeilijk om
waarheid en leugen in deze vaak zeer precaire situaties te onderscheiden.
Rachelle moest het artikel twee keer lezen om te begrijpen wat er
nu precies aan de hand was. Het artikel dateerde van het jaar 2005,
16 maart 2005 om precies te zijn.
Die vrouw beschuldigde haar man van misbruik van zijn eigen
dochters maar ze wilde geen aanklacht indienen.
Waanzin! Waarom niet? Iemand die kinderen misbruikte diende gestraft te worden. Dat begreep toch iedereen? Door hem niet
aan te geven, kon hij ongestraft verdergaan met deze smerige
praktijken.
Maar ze was niet te beroerd om de krant te woord te staan en
haar man zo in een kwaad daglicht te stellen. Alsof dat geen effect
op haar kinderen zou hebben. Rachelle kon zich voorstellen dat
een krantenbericht voor de vader gelijkstond aan een veroordeling.
In het hele artikel werd geen enkele keer de naam Blijleven
genoemd, maar een lezer had deze naam doodleuk in een reactie
eronder gezet.
Ze moeten zijn ballen eraf snijden. Zo’n viespeuk moet niet vrij
rond blijven lopen. Opsluiten en castreren, die Blijleven, luidde de
reactie. Dat was duidelijke taal, waarna er nog tal van soortgelijke
reacties waren geplaatst. Die varieerden van castratie, langzaam
verdrinken, tot nog veel meer vreselijke dingen en hem tot slot in
een diepe put gooien. Het maakte nogal wat los bij de lezers.
Begrijpelijk, meende Rachelle, maar door het artikel en de reacties daarop alleen al werd die man het leven in zijn woonplaats
onmogelijk gemaakt. Iedereen die hem kende, of meende te kennen, zou hem met de nek aankijken. Ze vroeg zich af of die man
zelfs nog veilig over straat had kunnen lopen na het verschijnen
11
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van dit artikel.
F.B. waren ook de initialen van Frenk. Hij was óók ICT-specialist, net als die man uit Stadskanaal, maar hoeveel mannen waren
er die net als hij hieraan voldeden? Alleen omdat de naam Blijleven onder het artikel stond zou Frenk dezelfde zijn? Zou hij die
walgelijke man moeten zijn die zijn eigen dochters van vier en zes
jaar misbruikt had?
Nee, dat ging er bij haar echt niet in. Frenk was niet zo. Alsjeblieft zeg!
Met haar hand voor haar mond geslagen stond Rachelle op.
Misselijk werd ze ervan, letterlijk misselijk. Ze moest een paar
keer flink slikken voordat ze die zure smaak in haar keel kwijtraakte.
Dat zogenaamd bezorgde mens was echt gek!
Wat moest ze hiermee doen? Wat kon ze eraan doen? Een reactie terugsturen? Dat ging niet meer, het mailtje was al verdwenen
uit de prullenbak bij het afsluiten van het programma. Misschien
kon Frenk het nog wel ergens terughalen, maar Rachelle wilde
juist voorkomen dat hij het te zien kreeg.
Mogelijk was het wel beter om er juist niet op te reageren. Dan
had dat mens er ook geen lol van. Maar waarom stuurde iemand
dit soort mailtjes? Om onrust te brengen, te stoken in een goed
huwelijk? Dat was in ieder geval gelukt.
Rachelle sloot de computer af en ruimde nog wat laatste dingen
op in de badkamer.
Zoals ze wel vaker deed de laatste tijd bleef ze ook nu even staan
in de deuropening van de babykamer. Het kamertje was helemaal
klaar. Geverfd, van leuke posters voorzien en ingericht met lichte
meubeltjes. Boven het gereedstaande ledikantje hing een vrolijke
mobile met vlinders.
Vorig weekend had Frenk de laatste hand aan het kamertje
gelegd en had hij de meubels in elkaar gezet. De kleertjes die ze
gedurende de afgelopen maanden al had gekocht of gekregen,
hingen in de kast. Er lag een pak luiers van het allerkleinste maat12
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je. Navelbandjes, babyzalf, shampoo en nog veel meer dingen die
ze nodig zou hebben voor de baby had ze al gekocht en een plaatsje gegeven in de commode. Als ze eenmaal thuis was, wilde ze het
kraampakket gaan halen dat ze in huis moest hebben voor de
bevalling. Ook de klossen voor onder het bed. En dan was ze er
helemaal klaar voor.
Als het kon wilde ze thuis bevallen. De vroedvrouw zag geen
enkele reden waarom dit niet zou kunnen. Ook Frenk was er voorstander van om thuis te bevallen. Ze waren snel genoeg in het ziekenhuis als het echt nodig was, had hij haar verzekerd.
Als Rachelle aan de bevalling zelf dacht, voelde ze wel iets van
paniek opkomen, maar die drukte ze snel weer weg. Hele volksstammen vrouwen waren bevallen, hadden doorgemaakt wat haar
nog te wachten stond. Ze zou het vast wel overleven. En die pijn,
daarvan werd toch gezegd dat je die direct weer vergat als de baby
er eenmaal was. Daar ging ze dan maar van uit.

13
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Hoofdstuk 2

Het was al gezellig druk in Het Paviljoen op het moment dat
Lydia en Rachelle op zoek gingen naar een vrij tafeltje. Ze hadden
een paar uurtjes in de stad doorgebracht met het zoeken naar
zomerkleding en waren er nu wel aan toe om te gaan zitten en uit
te rusten onder het genot van koffie en iets lekkers.
Winkelen was een favoriete bezigheid van Lydia en ook een
waar Rachelle van hield. Al vond zij het nu wel zonde om veel kleding voor zichzelf te kopen. Over een paar maanden paste immers
niets meer, maar dat leuke bloesje dat ze had gevonden kon ze na
de bevalling ook nog dragen. En haar voeten zouden vast niet van
maat veranderen. Een paar makkelijk zittende open schoentjes
had ze ook op de kop kunnen tikken.
‘Zo. Even zitten. Wat neem jij? Ik heb wel zin in zo’n lekker
notengebakje zoals die vrouw daar heeft,’ wees Lydia.
‘Ik doe met je mee. En thee voor mij.’
Een serveerster kwam hun bestelling opnemen.
‘Is de babykamer nu helemaal klaar?’ wilde Lydia weten.
Rachelles zus was dan wel anderhalf jaar jonger, maar ze leken
wel een tweeling. Ze hadden beiden hetzelfde halflange donkerbruine haar, waren nagenoeg even groot en slank. Al was dat slanke bij Rachelle nu ver te zoeken. Ze had er echter vertrouwen in
dat haar figuur snel weer op zijn oude niveau zou zijn. Dat was
14
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haar zus ook gelukt, terwijl zij nog wel een tweeling had gekregen.
‘Vorige week heeft Frenk de meubels in elkaar gezet. Ik moet
het kraampakket nog halen, maar dan zijn we er helemaal klaar
voor.’
‘Je hoeft nu niet meer zo lang te werken, hè? Lekker hoor.
Geniet daar maar van. Na de geboorte heb je geen rustig moment
meer voor jezelf,’ sprak de ervaren moeder. ‘Ik weet nog wel dat
ik er ontzettend tegenop zag en bang was dat ik me te pletter zou
vervelen, maar wat was ik blij toen ik eindelijk niet meer iedere
ochtend naar mijn werk hoefde. Heerlijk uitslapen. Lekker genieten van een bad. Shoppen, voor zover dat nog lukt. Ik verwacht je
minstens één keer per week op de koffie, hoor.’
‘Thee,’ verbeterde Rachelle haar zus. Sinds een week kon ze
geen koffie meer verdragen. Daar kreeg ze nu steevast maagzuur
van.
‘Wat jij wilt. Kijk je uit naar de bevalling?’
‘Echt wel. Nou, niet naar de bevalling zelf, maar naar wat daarna komt. Die bevalling sla ik het liefst over,’ gaf Rachelle toe.
‘Daar ontkom je niet aan. Ik vind het nog altijd jammer dat de
tweeling met de keizersnede is geboren. Ik heb van het laatste deel
van de bevalling niets meegekregen. Zo lag ik met weeën en het
volgende moment lagen er twee baby’s in een wieg naast mijn
bed.’
Lydia moest op het laatste moment met een keizersnede bevallen omdat de hartslag van de baby’s opeens zwakker werd. Dat was
een behoorlijk spannend moment geweest. Gelukkig kwam de
tweeling gezond ter wereld, en na een paar uurtjes in de couveuse
was er al niets meer met hen aan de hand.
‘Dat hoop ik niet mee te maken.’
Hun gebak en koffie en thee werden gebracht en even zaten ze
stil te genieten van de notentaartjes.
‘Heb je laatst dat artikel in de krant gelezen over die zwemleraar?’ begon Rachelle op zo’n normaal mogelijke toon. Het liefst
vertelde ze haar zus over het vreemde mailtje dat ze had gekregen,
15
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maar ze besefte ook dat ze daar nooit met iemand over kon praten. Dat kon echt niet. Niemand mocht het weten.
‘Over dat misbruik? Ja, vreselijk toch. Ik moet er niet aan denken dat iemand over een paar jaar met zijn vieze handen aan mijn
meiden zit. Je zou haast nog besluiten om ze dan maar niet op een
sport te doen. Tegenwoordig is het bijna overal raak. Je kunt geen
krant openslaan of iemand heeft wel kindjes misbruikt. Het kinderdagverblijf, zwemles, scouting, judo. Je zou nog bang worden
om ze zelfs buiten te laten spelen.’
Rachelle knikte en roerde wat in haar thee. ‘Maar stel je toch
eens voor dat zo iemand onterecht van seksueel misbruik beschuldigd wordt. Dat hij echt niets heeft gedaan, maar dat hij dat met
geen mogelijkheid kan bewijzen. Wat zou jij in zo’n geval doen?
Het zal je man maar wezen.’
‘Hè, wat heb je weer een lekker onderwerp om over te praten.
Als het mijn man was die zoiets deed? Weinig kans. Carlo hoeft
maar met een pink op de verkeerde manier naar de meiden te wijzen en ik hak hem eraf,’ reageerde Lydia op haar eigen felle
manier.
‘Maar hoe weet je dan zo zeker dat hij ook echt iets heeft
gedaan?’ drong Rachelle aan.
‘Als moeder wéét je dat. Geloof me maar. Ik zou het weten als
iets dergelijks met mijn meiden zou gebeuren. Een goede moeder
heeft dat in de gaten.’
Dat durfde Rachelle te betwisten. ‘Hoe kun je dat zo zeker
weten als iemand anders dan je eigen man het doet? Stel je voor
dat de dader de kinderen bedreigt, bang maakt. Zoiets moet haast
wel zijn gebeurd bij die kinderen uit dat artikel. Ze durven geen
van allen iets te zeggen. Misschien laat die man hen wel denken
dat wat er gebeurd is hun eigen schuld was. Dan kan het lang
duren voordat een kind daarover iets durft te zeggen. Zelfs tegen
jou als moeder.’
‘Je merkt het volgens mij echt wel. Ik heb het nog wel in de
gaten als de tweeling van onze eigen moeder straf heeft gehad.
16
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