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voldoende mate van zekerheid kun-
nen worden vastgesteld, dat de ver-
klaring van Johan Tetteroo in volle
vrijheid is afgelegd”, aldus de drie
Haagse rechters.

Mr. Van Zun-
dert heeft scherpe
kritiek op deze mo-
tivering. Hij zegt:
„In de eerste plaats
is er rond de eis
van Theo Tetteroo
en zijn vader om
vervolging van de
kinderen wegens
het doen van valse
aangifte nauwe-
lijks publiciteit ge-
weest. Wel is er
veel aandacht voor
de zaak van Theo
geweest. Maar die

richtte zich voornamelijk op het feit
dat Jessica nog maagd was op het
moment van haar aangifte en aller-
lei onderzoeken naar de juiste gang
van zaken bij de zedenpolitie Rot-
terdam. Hij heeft tot twee keer toe
een beëdigde verklaring afgelegd.
Als het gerechtshof nu stelt dat hij
niet in volle vrijheid heeft gespro-
ken, dan vraag ik mij wel af hoe dat
indertijd bij de politieverhoren is

hem daarin al jaren, omdat hij ervan
overtuigd is dat er in het geval van
Tetteroo sprake is van een flagrante
gerechtelijke dwaling.

Het Haagse hof wees een klacht te-
gen de niet-vervol-
ging van Johan en
Jessica wegens het
doen van een valse
aangifte op 3 okto-
ber opnieuw af.
Daarmee volgde
men het door justi-
tie ingenomen
standpunt, dat Jo-
han Tetteroo zijn
onder ede afgeleg-
de bekentenis –
overigens vele
maanden nadat hij
in deze krant ook al
verklaard had dat
zijn vader onschuldig was – onder
druk had afgelegd.

„Mede gelet op de – goeddeels
door klager gezochte – intensieve
media-aandacht en de druk die daar-
van moet zijn uitgegaan richting be-
klaagde zal, zelfs indien beklaagde
nader zou worden gehoord – waar-
toe het hof geen aanleiding ziet – en
ongeacht nader ingebrachte stuk-
ken, zeer waarschijnlijk niet met
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DEN HAAG, zaterdag
ntensieve media-aandacht is
volgens het gerechtshof in

Den Haag de oorzaak dat niet meer
kan worden achterhaald of de be-
kentenis van Johan Tetteroo, dat
zijn vader veroordeeld is wegens in-
cest op grond van een door hem en
zijn zuster valselijk afgelegde ver-
klaring, in volle vrijheid is afgelegd.

Ook vinden de rechters mr. N.
Zandbergen, mr. A.G. Korvinus en
mr. A.J. Th.M. Franken-van Zin-
nicq Bergmann, dat een intact maag-
denvlies niet uitsluit dat er seksuele
gemeenschap heeft plaatsgevonden.
Jessica Tetteroo beweerde in de
aanklacht tegen haar vader dat zij
tussen haar vijfde en vijftiende min-
stens 1600 keer door haar vader en
grootvader seksueel was misbruikt. 

Volgens het gerechtshof in Den
Haagkan een vrouw dus maagd blij-
ven, terwijl zij jarenlang verkracht
is. Deze conclusie kan getrokken
worden uit het feit dat Jessica Tette-
roo op het moment van haar aan-
klacht volgens gynaecoloog dr. J. de
Graaff nog een intact maagdenvlies
had, terwijl zij drie dagen eerder
volgens haar beweringen nog door
haar vader was verkracht.

Vrachtwagenchauffeur Theo
Tetteroo werd daarop veroordeeld
en verbleef vervolgens acht jaar
lang in de gevangenis en in tbs-in-
stellingen. Dat laatste omdat hij
pertinent weigerde toe te geven dat
hij zijn dochter had misbruikt. Mo-
menteel staat Tetteroo nog steeds
onder toezicht, maar woont hij in
een beschermde woonvorm, zodat
hij wel vrij is.

Hij vecht echter nog steeds hard-
nekkig voor eerherstel. Zijn advo-
caat mr. Wim van Zundert steunt

toegegaan. Daar stond hij toch onge-
twijfeld onder veel zwaardere druk
en was er van volle vrijheid absoluut
geen sprake, want hij was gearres-
teerd. Bovendien is er gevaarlijke
jurisprudentie ontstaan. Media-aan-
dacht voor vermeende gerechtelij-
ke dwalingen kan voortaan door jus-
titie aangevoerd worden om zaken
gesloten te houden.”

Het gerechtshof legde ook nieu-
we feiten die mr. Van Zundert had
ingediend naast zich neer. Daarin
volgde men de visie van advocaat-
generaal mr. L. Ph. den Hollander.
Van Zundert had rapporten van de
psycholoog drs. Van der Meulen en
de Groningse rechercheur Dick Go-
sewehr overlegd tezamen met een
radio-interview met mr. Chris Ver-
aart uit Bergen, één van de grootste
deskundigen op het gebied van val-
se zeden in ons land.

Van der Meulen had een tussen-
rapport geschreven over een diep-
gaand onderzoek naar het gezin Tet-
teroo en Theo Tetteroo in het bijzon-
der. Gosewehr, speciaal opgeleid
voor coldcasezaken, had een vernie-
tigend rapport geschreven over het
onderzoek van de Rotterdamse ze-
denpolitie, dat hem uiteindelijk zijn
baan bij de Groningse recherche

kostte. Gosewehr concludeerde op
16 oktober vorig jaar al dat de Rotter-
damse zedenpolitie het belangrijke
feit van het maagd-zijn van Jessica
uit zijn rapportages had weggelaten,
wat volkomen in strijd was met de
waarheidsvinding.

Maar net als het gerechtshof in
Arnhem eerder al deed tijdens een
procedure over verlenging van de
tbs van Tetteroo, stelde de advocaat-

generaal dat de nieuwe rapportages
van geen belang waren, omdat ze
niet stoelden op eigen gedragskun-
dig onderzoek ingesteld door het ge-
rechtshof. „Het is een kritische be-
schouwing van buitenstaanders”,
sneerde mr. Den Hollander. Het
Haagse gerechtshof vond dat ook,
zodat het deksel opnieuw ferm op
deze justitiële doofpot werd ge-
drukt.

I
door RON COUWENHOVEN
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Verzoening
Een frêle dame op leeftijd

ontdeed zich van haar bontjas
en kalfslederen handschoenen
vooraleer zij plaats nam aan
het bureau van mr. Raab. De
zijden jurk met bijpassende
pumps en uitbundige juwelen
waren niet bij machte de aan-
dacht af te leiden van de in
het oog springende diepe
groeven in haar gezicht en de
droefgeestigheid die zij uit-
straalde.

Blijkbaar had zich in de
loop der jaren veel leed van
haar meester gemaakt. En
omdat smart zich volgens
Shakespeare het best gevoelt
in het gezelschap van smart,
had zij haar toevlucht geno-
men tot lotgenoten. Met be-
rusting droegen zij hun lot,
dat erin bestond genoegen te
nemen met een weliswaar
gulle echtgenoot bij wie even-
wel de essentie van het (hu-
welijks)leven blijvend uit het
zicht was geraakt.

’De smart was haar (aller)
trouwste vriendin geworden.
Zij keert altijd weder. Wel
verandert zij dikwijls van kle-
ding en voorkomen, maar wij
herkennen haar dadelijk weer
aan haar innige omhelzing’
(Carmen Sylva).

* * *
Het hoogtepunt van Anja’s

verdriet speelde zich af rond
haar scheiding van Peter, die
de weg was kwijtgeraakt.

Vanaf die tijd heette zij
weer Verschuren en niet lan-
ger Anja Verpaalen. Ook daar
had zij het moeilijk mee. Ze
had zich evenwel voorgeno-
men haar droefheid niet te
koesteren als was het een te-
dere plant die zij niet gaarne
ziet sterven.

Toen gebeurde het onver-
wachte: Peter ondernam een
verwoede poging om het hart
van Anja weer te ontsluiten,
dat zich inmiddels als een oes-
ter vacuüm had afgesloten
van de boze buitenwereld. 

Anja had zich uiteindelijk
toch laten verleiden tot een
verzoening met Peter, die al-
tijd al bedreven was geweest
in het op het juiste ogenblik
tonen van zijn aangeleerde
charmes en verborgen gebre-
ken.

Twee jaar lang slaagde Pe-
ter er vervolgens in Anja te
laten geloven dat zij samen
oud en gelukkig zouden wor-
den. Hertrouwen hoefde voor
Peter niet, samenwonen vond
hij net zo goed. Anja vertoef-
de weer in de wolken en nam
daar genoegen mee, maar wat
Anja’s lotgenoten al voor-
speld hadden, gebeurde: Peter
vond de weg naar een andere
vrouw.

* * *
Mr. Raab, die van het le-

vensverhaal van Anja niet
echt vrolijk was geworden,
zag de bui al hangen toen zij

over alimentatie begon te
spreken.

Peter, zo bleek, stelde dat
hij geen alimentatie behoefde
te betalen omdat Anja na de
echtscheiding was gaan sa-
menwonen met een ander als
waren zij gehuwd. En wie
was die ander dan wel? Inder-
daad, Peter zelf. Hij beriep
zich daarbij op artikel 1: 160
BW dat een einde aan de ali-
mentatieplicht stelt in het ge-
val van samenleving met een
ander als waren zij gehuwd.

De raadsman kon het in-
tense verdriet enigszins ver-
zachten door haar voor te
houden dat artikel 1: 160 BW
alleen van toepassing is op ge-
vallen waarin ex-echtgenoten
met een andere partner gaan
samenwonen. Echter niet
wanneer dezelfde partners –
na echtscheiding – weer met
elkaar gaan samenwonen.

Dit betekent dat de onder-
houdsplicht van Peter, voort-
vloeiend uit de echtscheiding
met Anja, niet uit dien hoofde
vanaf het moment van hun
(hernieuwde) samenwoning
was geëindigd. 

Anja verliet het kantoor
van mr. Raab met een blik die
verried dat zij niet langer ver-
zoeningsgezind was en dat
haar hart niet meer te ontslui-
ten viel.

Geestelijk verzorger
Sonja ’t Hart (74) verhaalt over
LEVEN IN VERPLEEGHUIS

„Al deze ouderen hebben ooit vol in de
maatschappij gestaan. Verliefd geweest, 
kinderen opgevoed, problemen overwonnen” 

door MARJOLEIN SCHIPPER

UTRECHT, zaterdag
Wat valt er nu te beleven in een verpleeg-

huis? Oude knoken, roestige hersens, uitge-
bluste lichamen… Maar juist in dit ’eindstation’
spelen emoties hoog op, ontdekte humanistisch
geestelijk verzorger Sonja ’t Hart-Hartog. Veel
ouderen maken de balans op van hun leven en/of
kunnen moeilijk omgaan met het idee voorgoed
buiten de maatschappij te staan.

In haar onlangs verschenen
boek ’Wat doe je daar nu eigen-
lijk’ schetst ze ontroerende én
humoristische portretten van
mensen van gisteren met pro-
blemen van nu. „Dat was wat
kennissen me vaak vroegen:
wat doe je daar nu eigenlijk in
dat verpleeghuis? Ze konden
zich moeilijk een voorstelling
maken van de levensvragen
waarmee ouderen juist in die
laatste levensfase worstelen.
Het oervraagstuk: doe ik er
nog toe? Ze kijken terug: hoe
heb ik geleefd, wat is de bete-
kenis geweest, voor mezelf en
voor anderen? Soms is er groot
verdriet over de onverwerkte
scheiding, of spijt en schaamte
over een groot geheim”, zegt ’t
Hart-Hartog, die als 74-jarige
zelf een nieuwe uitdaging
vond in het schrijven van dit
debuut.

Ontroerend
De verhalen variëren van

ontroerend, over de bewoon-
ster die dagenlang met de vi-
deoband van de begrafenis
van haar in het buitenland
overleden zoon rondloopt en
niet durft te kijken. Tot humo-
ristisch, over de grote getatoe-
eerde zoon, type uitsmijter,
die ’t Hart vraagt te spreken
bij de begrafenis van zijn va-
der: „We kunnen die ouwe
toch niet zo onder de grond
stoppen!” 

Typerend voor de heden-
daagse problemen waarmee
ouderen kunnen worstelen, is
het voorbeeld van de bejaarde
vrouw die in de financiële pro-
blemen komt door haar ver-
slaafde dochter; ze koopt, op
rekening van haar moeder,
voor duizenden euro’s bij post-
orderbedrijven. Maar de moe-
der verkoopt liever kostbare
erfstukken om de rekening te
kunnen betalen dan dat ze
haar dochter aangeeft bij de
politie: ’Dat dóe je niet!’

Veertien jaar werkte Sonja
’t Hart in een verpleeghuis in

de regio Utrecht. „Goed luiste-
ren, soms gerichte vragen stel-
len en vooral: trouw bij men-
sen langs blijven komen. We-
kelijks. Vooral voor bewoners
die in de verzorging steeds an-
dere gezichten zien, is dat heel
belangrijk. Ze klopten bij mij

of bij mijn katholieke of pro-
testantse collega aan omdat ze
hun kinderen niet met hun
problemen wilden lastig val-
len. Omdat ze het ’altijd zo
druk hebben’, maar ook sim-
pelweg ’omdat het ze niet aan-
gaat’.”

Kant en klare oplossingen
kon ook de humanistisch
raadsvrouw niet bieden.
„Mijn taak was om, zonder
een oordeel te vellen, naast de
bewoners te staan. Het frap-
pante is dat mensen er, alleen
al door het aan iemand te ver-

tellen, vaak zelf uitkomen. Zo-
als meneer Van Dam, begin
zestig, die na een hersenbloe-
ding hulpbehoevend was ge-
worden. Hij kon dat eerst to-
taal niet verkroppen. Hij was
altijd een heel krachtige man
geweest, druk met klussen in
huis voor zijn kinderen. Bo-
ven zijn bed hingen foto’s van
vroeger, zongebruind op een
prachtig strand. En nu wit en
kreukelig tussen de lakens…
Pas toen hij ontdekte dat zijn
kinderen ook voor raad en
steun bleven komen nu hij
niets meer kon, kikkerde hij
op: ’Ik ben een klusser van
niks meer, maar toch nog wel
een vader’, ontdekte hij. 

Een verpleeghuis is een
maatschappij in het klein:
„Buitenstaanders zien alleen
een stel naar hun idee uitge-
bluste mensen. Maar al deze

ouderen hebben ooit, net als
zij, vol in de maatschappij ge-
staan. Verliefd geweest, kin-
deren opgevoed, problemen
overwonnen. Dat zij nu in een
tehuis zitten, wil niet zeggen
dat ze geen gevoelsleven meer
hebben, integendeel. Hoewel
ook weer niet iedereen op een
luisterend oor zit te wachten…
Ik herinner me dat ik eens bij
een meneer aanschoof die mij
om de minuut vroeg of ik niet
weg moest. Toen ik uiteinde-
lijk maar liet weten weer
verder te gaan zei hij helemaal
opgelucht: ’Doet u vooral wat u
niet laten kunt!’”

Tijd nemen
Met de portretten wil ’t Hart

niet alleen een inkijkje geven
in het leven in een verpleeg-
huis, maar vooral van het vak

van geestelijk verzorger:
„Juist in deze tijd van haast,
haast, haast is het heel belang-
rijk dat er mensen in een te-
huis werken die de tijd nemen
voor de bewoners. Ik weet uit
ervaring dat de verpleging, die
zich echt de hele dag de benen
uit het lijf rent, zich daar niet
voor kan vrijmaken. Want dat
heb ik wel kunnen constate-
ren: de zorg is zó minimaal. De
verhoudingen zijn helemaal
zoek. Een overdaad aan ma-
nagement en veel te weinig
handen aan het bed.”

Maar wat het meeste telt
voor bijna alle ouderen: hun
kinderen. „Dat die blijven ko-
men, is van zo grote importan-
tie. Op die manier weten ze dat
ze er nog bijhoren, dat ze nog
meetellen. Dat blijft, hoe oud
je ook bent, toch het belang-
rijkste in een mensenleven.”
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■ Humanis-
tisch geestelijk
verzorger Sonja ’t
Hart-Hartog ervoer
dat het mensen
soms lucht gaf, dat
ze niet vanuit een
religie opereerde.
„Zoals een meneer
die ernstig pijn leed
mij liet weten: ’Daar
praat je niet over met
een dominee’. 
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’TEL IK NOG MEE?’’TEL IK NOG MEE?’

■ Theo 
Tetteroo vecht
voor eerherstel
na zijn 
veroordeling
wegens incest
met zijn 
dochter, die
uiteindelijk nog
maagd bleek. 
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