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Niemand lijkt exact te weten 

wat pedofilie precies bete-

kent en toch is (bijna) ieder-

een het erover eens dat pe-

dofielen de gruwelijkste 

misdadigers op aarde zijn. 

Zelfs van medegevangenen 

krijgen ze geen greintje res-

pect, zo klinkt het. De media 

gaan hier gretig in mee en 

bestempelen pedofielen 

vooral als perverse ver-

krachters die meedogenloos 

kinderen ontvoeren en ver-

moorden. Zoals vele zaken 

die de media verspreiden, 

moet ook dit met een grote 

korrel zout genomen wor-

den. Als bron van nieuws-

berichtgeving kunnen jour-

nalisten hier iets mee te ma-

ken hebben. Daarom onder-

zochten we wat ze precies 

weten over pedofilie en hoe 

ze deze kennis overbrengen 

in hun krantenartikels of in 

het nieuws op de televisie. 

Dit leverde enkele frappante 

resultaten op. 

Wat is pedofilie?  

Pedofilie roept bij de meeste 

mensen negatieve gedachten 

op, gaande van perverse kin-

derlokkers tot gruwelijke kin-

dermoordenaars (zoals Marc 

Dutroux, die verscheidene 

meisjes ontvoerde en liet om-

komen). Letterlijk betekent 

het woord echter ‘liefde voor 

kinderen’. Bij de ene is deze 

liefde inderdaad verregaander 

dan bij de andere, maar alle 

pedofielen ‘vuile verkrachters’ 

noemen, is een brug te ver 

volgens de meeste weten-

schappers. Over de manier 

waarop ze dan wel ingedeeld 

moeten worden, bestaat min-

der eensgezindheid. Deze 

verwarring met betrekking tot 

wat pedofilie nu precies alle-

maal inhoudt, is overgegaan 

op de media. Na de zaak Du-

troux barstte de commotie pas 

echt los. De journalisten had-

den hiermee hun verper-

soonlijking van ‘de pedofiel’ 

gevonden. Dit sloeg dan 

weer over op het lezers- en 

kijkpubliek dat pedofielen 

vanaf dan uitspuwde als 

waren het allemaal kinder-

moordenaars. De oorzaak 

van deze negatieve beteke-

nis die pedofilie heeft mee-

gekregen, lijkt dus vooral bij 

de media te liggen. De jour-

nalisten hiervan focussen 

meestal op veroordeelde 

pedofielen op beschuldiging 

van gruwelijke feiten, hoe-

wel de meeste andere pedo-

fielen hiertoe nooit zouden 

overgaan (mits een eventue-

le behandeling). Deze ont-

stane tegenstelling tussen de 

werkelijkheid en wat de 

media schrijven kon niet 

anders dan onderzocht 

worden. Hiervoor werden 

Pedofielen door de ogen van de media 
Wat weten journalisten werkelijk over deze “monsters” en hoe schrijven ze erover? 

 

“Bij de ene is de liefde voor kinderen inderdaad 

verregaander, op het perverse af; maar alle pe-

dofielen ‘vuile verkrachters’ noemen, is een brug 

te ver.” 



vijftien journalisten van de 

grootste Vlaamse kranten en 

VRT bevraagd naar hun ken-

nis over pedofilie. Deze ken-

nis kan, in tegenstelling tot 

wat beweerd werd in voor-

gaand onderzoek, vrij uitge-

breid genoemd worden. 

Elke journalist schrijft zoals hij gebekt is 

Zo zijn vele wetenschappers 

het erover eens dat journalis-

ten zich laten leiden door hun 

eigen mening tijdens het 

schrijven van krantenartikels 

over bepaalde onderwerpen. 

Aangezien een journalist – 

volgens ons onderzoek al-

thans – weet heeft van de ver-

schillende soorten pedofielen, 

zou dit ook duidelijk moeten 

blijken uit zijn artikels. Hij zal 

immers vooral informatie 

zoeken en vinden, die dit 

standpunt bevestigt. Ons on-

derzoek spreekt dit echter 

gedeeltelijk tegen. De vijftien 

interviews met de journalisten 

werden vergeleken met enke-

le nieuwsitems die ze ge-

schreven of uitgezonden had-

den. Hoewel ze van de ver-

scheidenheid wisten, lieten de 

meeste journalisten vooral één 

soort aan bod komen, name-

lijk diegenen die criminele 

feiten pleegden. Daardoor zijn 

alle pedofielen voor vele men-

sen gelijk aan monsters ‘à la 

Dutroux’, die kinderen ver-

krachten, mishandelen en 

vermoorden. Waarom doen 

journalisten dit? Waarschijn-

lijk hebben ze enkel aandacht 

voor de ergste soorten pedo-

fielen omdat ze via het ge-

recht hier het meest mee in 

aanraking komen. Opmerke-

lijk is wel nog het verschil 

tussen journalisten van bij-

voorbeeld Het Laatste Nieuws 

en De Standaard. Zo ver-

schijnt er in De Standaard nu 

en dan ook uitleg over hoe 

met pedofielen moet omge-

gaan worden bijvoorbeeld. 

Ook VRT laat vaker meerdere 

kanten van het verhaal zien. 

Dit kan erop wijzen dat de 

mening van de mediabazen er 

heel sterk toe doet en dat 

sommigen nu eenmaal liever 

halve waarheden (laten) 

schrijven om het grote publiek 

te lokken dan de kleine kriti-

sche minderheid te interesse-

ren. 

Pedofielen door de ogen van de media 

De geïnterviewde journalisten 

weten dat (de meeste) pedo-

fielen geen “monsters” zijn en 

volgens hen kunnen velen van 

hen behandeld worden tegen 

hun ziekte. Het opvallende is 

echter dat ze hen in hun 

schrijven wel vaak enkel als 

groot onheil afschilderen en 

dan vooral de reporters van 

de populaire kranten, zoals 

Het Laatste Nieuws en Het 

Nieuwsblad. Nu rijst de vraag 

hoe groot de invloed hiervan 

is op de publieke opinie. Dat 

is stof voor een interessant 

vervolgonderzoek. 

“Hoewel de meeste journalisten wisten dat er ver-

schillende soorten pedofielen bestaan, lieten ze 

vooral één soort aan bod komen. Daardoor zijn 

alle pedofielen voor vele mensen gelijk aan mon-

sters ‘à la Dutroux’, die kinderen verkrachten, 

mishandelen en vermoorden.” 


