
‘We dachten dat
onze kinderen bij
opa veilig waren’

H
ij was een lieve, charmante opa.
Woonde in hetzelfde Groningse
dorpje* en was een gerespec-
teerd lid van de kerkgemeen-
schap. Vanwege de drukke

banen van André en Anika Hoekstra pasten
opa en oma vaak op de kleinkinderen. Ja, hij
hield van vrouwelijk schoon en maakte wel
eens een rare opmerking op een feestje. 

Maar dat een familiegeheim zoals dit
broeide, iets wat hen voor altijd uit elkaar
zou scheuren, dat vermoedden ze nooit.

Tot dochter Miranda vlak voor haar 18de
verjaardag al haar moed bij elkaar raapte en
de trap van dertien treden naar beneden liep,
richting de woonkamer. Ze haalde een keer
diep adem, keek haar ouders recht in de ogen
en deed het moedigste dat een kind kan
doen: „Pap, mam, ik moet jullie iets heel ergs

vertellen.”
Anika dacht - vanwege haar werk in de

kraamzorg - dat Miranda zwanger was. In
haar hoofd verenigde Anika zich al met

de gedachte: toe maar dan, ze is bijna

ROSA TIMMERHet kwam aan als een 
mokerslag bij André en Anika

Hoekstra: „Pap, mam: ik ben ja-
renlang seksueel misbruikt

door opa”, vertelde hun moedi-
ge, bijna 18-jarige dochter. „Ei-

genlijk vielen de puzzel-
stukjes op hun plek.”
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Seksueel geweld
wordt bijna niet be-
sproken, maar de
cijfers liegen niet. In
iedere familie is er
iemand die het mee-
maakt. Dit is een
vijfdelige serie over
seksueel geweld.
Vandaag aflevering
4: de ouders van
een misbruikt kind.
Waar gaan zij door-
heen?

ILLUSTRATIE STICHTING NO NEED TO HIDE



18. Het komt wel goed.
Het bleek iets veel ergers.
„Pap, mam: ik ben jarenlang seksueel

misbruikt door opa.” Ze doelde op de vader
van Anika. 

Het begon met een knuffel toen ze 7 jaar
was en ging daarna verder. Veel verder. Als
Miranda bij opa in bed kwam liggen ’s och-
tends, ging oma ontbijt maken en zag ze hen
niet weer. Tot en met haar 14de heeft ze dit
systematisch moeten doorstaan.

Dat was de waarheid achter die, op het oog
leuke, misschien ietwat aparte man. Die
iedere week op de kinderen paste en ze mee-
nam op vakantie. Dát was dus waarom hun
andere dochter zo vaak ruzie met hem had
en hem zelfs een keer ‘pedo’ had genoemd.

Een gruwelijke mededeling over grootou-
ders bij wie je je kind veilig waant. Een waar-
heid die ver verdrongen jeugdherinneringen
bij Anika omhoog bracht.

Anika: „Je zakt door de grond en dan is het
ook nog mijn vader. Maar we geloofden
Miranda meteen.”

André: „Eigenlijk vielen de puzzelstukjes
op hun plek.”

H
et was hen wel opgevallen dat Miran-
da anders was dan haar leeftijdsgeno-
ten. Ze was volwassener, zorgzamer,

stelde zich op als ‘moederkloek’. Op school
viel ze daardoor uit de toon en werd gepest.
De vrienden die ze had, hield ze op afstand. 

Anika vindt het nu logisch te verklaren:
„Dat heeft ermee te maken dat ze altijd een
geheim bij zich droeg. Ze wilde niet dat het
zou uitkomen en ook niet dat vrienden een
keer zouden meegaan naar opa en dat hen
dat wat zou overkomen.”

Miranda was bedachtzaam maar ook

krachtig toen ze het haar ouders vertelde. Ze
had alles al uitgezocht: van aangifte doen tot
het strafproces. Toen deden André en Anika
zelf ook iets groots, iets dat zo belangrijk is
maar zo ingewikkeld als ouder van een kind
dat is misbruikt. 

„We gaven haar de regie.”
Ze was 17, maar haar ouders waren ervan

doordrongen dat ze goed wist waar ze mee
bezig was. Anika: „Wij zeiden: we gaan hele-
maal met jou mee. Als je aangifte wil doen,
of niet. Of je hem wil laten veroordelen of
het erbij wil laten zitten, het is jouw verhaal
en jij stopt het nu.”

Het gezin verbrak na Miranda’s verhaal
direct het contact met opa en lichtte de fami-
lie in. „Ook voor de rest van de familie vielen
de puzzelstukjes op hun plek. Er bleek vroe-
ger veel meer gespeeld te hebben, alleen
praatte niemand daar toen over.”

Oh, André heeft als vader alle klassiekers
gehoord over het recht in eigen hand nemen.
Waarom hij opa niet zelf even in elkaar ram-
de? Moesten vrienden van opa’s huis even
een doorluchtwoning maken? Maar André
volgde zijn dochter, die het op de juiste ma-
nier wilde oplossen. 

André: „Ik denk dat het mij wel kwalijk
genomen is dat ik zo rustig heb gereageerd.
Maar het is niet óns verhaal, het is van Mi-
randa. Het heeft totaal geen zin als ik daar op
af ga en die oude man in elkaar sla. Dan kom
je alleen maar dieper in de problemen.”

Miranda wilde aangifte doen. 
Bij het politiebureau vlakbij het dorp wer-

den ze na hun mededeling dat ze aangifte
wilden doen tegen opa vanwege misbruik,
zonder pardon buiten de deur gezet. „Ze
konden niks met ons verhaal, zeiden ze”,
vertelt André zichtbaar boos. Zonder folder,
telefoonnummer of nieuwe afspraak ston-
den ze weer op de parkeerplaats.

Anika, fel: „Toen heb ik het hoofdbureau
in Groningen gebeld en konden we een af-
spraak maken met de zedenpolitie. Wisten
wij veel dat er een speciale afdeling voor
was?” André schudt zijn hoofd: „Ze hadden
bij dat eerste bureau op zijn minst een num-
mer kunnen doorgeven, maar nee, niks van
dat alles.”

Er ging nog meer mis in de aangifteproce-
dure en de weg naar psychologische hulp.
Uiteindelijk kwam het door Miranda’s door-
zettingsvermogen tot een rechtszaak. Mede
door de getuigenissen van familieleden werd
hij in februari 2017 veroordeeld tot drie jaar
cel waarvan één jaar voorwaardelijk.

Na Miranda’s zaak kwamen nog twee
jonge vrouwen met hun verhaal over hem,
daarvoor kreeg hij nog eens een drie maan-
den voorwaardelijke celstraf. 

Sneller dan verwacht, na anderhalf jaar
gevangenis, staat opa weer buiten en woont
hij weer in het dorp bij zijn vrouw. Ze komen
hem nog wel eens tegen. „Wij hebben het
gevoel dat hij het expres doet, hij zocht de
andere kinderen op die in de supermarkt
werkten. Stond hij ineens bij ze aan de kassa
waardoor ze zich rot schrokken.”

B
ijzonder genoeg hebben André en
Anika vroeger meermaals specifiek
met de kinderen besproken dat zij het

altijd konden vertellen als er ‘iets’ was met
opa. André: „We zeiden: als hij lastig is of je
vindt iets niet prettig, dan kun je het altijd
bij ons melden. We dachten ook dat Miranda
dat zou doen. Maar specifiek over seksuele
handelingen of misbruik hebben we het niet
gehad.”

Hadden ze het kunnen weten? Hij deed
toch zo vreemd tegen vrouwen? Hij kon ze
uitkleden met zijn ogen, dat wist iedereen.
Zijn opmerkingen waren ook niet altijd ge-
past, en soms streek hij ‘per ongeluk’ tegen
billen of kwam hij binnen op precies het
verkeerde moment. „Soms denk ik dat ik een
blinde vlek had”, zegt Anika. 

Achteraf is altijd makkelijk praten, maar
het gaat dieper dan dat. Miranda’s verhaal
bracht heel diep verdrongen herinneringen
bij Anika naar boven. Ze vindt het moeilijk
om het daarover te hebben, omdat ze bang is
dat ze als schuldige wordt gezien voor haar
vaders misbruik. Maar ook bij haar ging hij
vroeger al te ver. Alleen werd dat destijds
weggewuifd door iedereen. „Ik werd wegge-
zet als de lastige puber en hij kletste zich
overal uit. Daardoor dacht ik dat ik het in
mijn hoofd groter had gemaakt dan het was.”

Anika voelt de pijn als ze het zegt: „Toen ik
Miranda vertelde wat er met mij was ge-
beurd, was ze hartstikke boos op mij. Ze
vroeg zich af waarom wij haar daarheen
hadden laten gaan.” 

De uitleg moest zij voor zichzelf bij elkaar
zoeken in therapie. „Nu zie ik pas dat ik altijd
als lastige puber werd bestempeld, dat alles
van mij werd weggewuifd. Dat ik daardoor
een boel heb verdrongen.” 

Bovendien: ze wilde haar kinderen geen
opa en oma ontzeggen door iets wat mis-
schien nooit was gebeurd of zou gebeuren.
„We dachten dat het veilig was”, zegt Anika

nu met haar hoofd naar beneden.
André: „Dat heb ik haar ook nooit verwe-

ten. Ik wist ook dat er vroeger ‘iets’ met haar
en haar vader was gebeurd, maar niet wat.
De rechter zei ook: bij grootouders moeten
de kinderen veilig zijn. Het is niet onze
schuld, hij is de enige schuldige.”

Miranda leefde op nadat ze het vertelde. Ze
werd opener, het leek alsof er een gewicht
van haar afviel. De anders stille Miranda
begon in 2018 de stichting No Need To Hide,
een buddyproject voor slachtoffers van sek-
sueel geweld. Omdat er in haar zaak zoveel
misging en zij de weg naar hulp en instanties
zelf moest zoeken, helpt zij nu met buddy’s
andere slachtoffers van de aangifte tot het
proces en alles ertussenin.

Anika en André glunderen: „Nu geeft ze
lezingen voor vijfhonderd man waarin ze
haar verhaalt vertelt. Het is voor mij ongelo-
felijk dat zij dit allemaal kan. Als ik haar zo
zie, krijg ik gewoon kippenvel.”

Met Anika liep het anders, pas na het straf-
proces stortte zij in en stopte ze met haar
werk in de kraamzorg. „Ik kon niet meer
vrolijk naar die opa’s en oma’s kijken. Ik
wilde ook ergens heen waar niemand me
kende.” Ze ging in behandeling en kreeg
traumatherapie. 

Het was een loeizware tijd, maar inmiddels
werkt Anika ergens anders en is de band
tussen hen en Miranda goed. Misschien wel
sterker dan ooit. Omdat ze de moeilijke
gesprekken zijn aangegaan, omdat ze haar in
alles steunen en de waarheid niet uit de weg
gaan. Elkaar de ruimte geven om het op je
eigen manier te verwerken, bleek cruciaal.

André is blij dat Miranda de moed heeft
gehad om het verhaal te vertellen. Het heeft
hun band goed gedaan, denkt hij. „Omdat
Anika fulltime aan het werk was, heb ik Mi-
randa voor een deel alleen opgevoed. In de
tijd dat er iets speelde, zo rond haar 7de,
merkte ik dat ze van mij wegging. Afstand
nam. Sinds dit verhaal naar buiten is, merk
ik dat ze steeds meer bij me terugkomt.”

Miranda’s stichting No Need To Hide is
online te vinden: www.noneedtohide.nl.

*Het gezin Hoekstra heeft liever niet dat de
naam van het dorp in de krant staat, 
vanwege de privacy van betrokkenen.

Deze serie wordt gemaakt in samenwerking met

het Centrum Seksueel Geweld Groningen-

Drenthe (CSG). Hebt u hulp nodig of vragen

over seksueel geweld? Bel gratis 0800-0188 of

ga naar www.centrumseksueelgeweld.nl
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IK KON NIET 
MEER VROLIJK
NAAR DIE OPA’S 
EN OMA’S KIJKEN

HET BEGON MET EEN
KNUFFEL TOEN ZE 7
JAAR WAS EN GING
DAARNA VERDER

Anika en André Hoekstra wisten jarenlang niet wat hun dochter overkwam bij opa en oma. ,,De rechter zei ook: bij grootouders moeten de kinderen veilig
zijn. Het is niet onze schuld, hij is de enige schuldige.” FOTO JILMER POSTMA


