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door Guido Kobessen

A chter op het boerenerf
van Rodenburg staat het
witte bijgebouw dat tot
december 2010 in ge-

bruik was als kinderopvang. Te-
genwoordig doet het dienst als
huisvesting voor Polen die bij boe-
ren in de omgeving aan het werk
zijn. Rodenburg kijkt er vanuit
zijn keuken recht op uit. ,,Een kin-
deropvang zal er nooit meer ko-
men”, zegt hij mistroostig. Indi-
rect heeft het zijn leven kapotge-
maakt. ,,En niet alleen dat van mij.
Er zijn heel veel slachtoffers.” Ro-
denburg houdt al sinds zijn arres-
tatie in 2010 vol dat hij onschuldig
is. ,,Ik heb nooit seksuele gevoe-
lens voor kinderen gehad.”

Het is december 2010, de kran-
ten staan op dat moment bol van
het nieuws over het misbruik van
tientallen kinderen in de Amster-
damse kinderopvang ’t Hofnarre-
tje, wanneer een meisje verklaart
niet meer naar opvang ‘Onze Boer-
derij’ te willen. Als haar tante, die
’s nachts op het meisje past,
vraagt of Jan aan haar billen heeft
gezeten, bevestigt ze dat. Aangifte
bij de politie volgt, waarna groot
alarm wordt geslagen. Twee dagen
voor Kerstmis rammen politie-
agenten in de vroege ochtend op
de deur van de familie Roden-
burg. ,,Open doen”, schreeuwen
ze. ,,Bent u de heer Rodenburg? U
bent aangehouden.” Terwijl Jan
wordt afgevoerd, kammen recher-
cheurs de opvang uit. De admini-
stratie, de auto, verkleedkleren, al-
les gaat mee.

Nog dezelfde dag wordt de va-
derlandse pers op de hoogte ge-
bracht door een persconferentie

in het gemeentehuis van Noord-
oostpolder, zogezegd om de ont-
stane onrust weg te nemen. Burge-
meester, Openbaar Ministerie, de
politie en GGD reppen over een
‘ernstige zaak’, al is het bewijs
dan nog flinterdun. De rech-
ter-commissaris beslist op de
tweede dag na de arrestatie al dat
Rodenburg wegens onvoldoende
bewijs moet worden vrijgelaten.
Maar het OM is ervan overtuigd
een zaak te hebben en gaat in ho-
ger beroep. Als daarna meerdere
aangiftes binnenkomen, wordt
het voorarrest toch verlengd.

Rodenburg wordt op een gege-
ven moment verdacht van sek-
sueel misbruik van acht meisjes
in de leeftijd van drie tot negen
jaar. Ook zou hij bijna twintig jaar
eerder ontucht hebben gepleegd
bij zijn nichtje. Bij het insmeren
van een kruidenmiddel tegen
huidproblemen zou hij haar intie-
me delen hebben geraakt.

Door een hel
Een dag na de aanhouding

wordt de kinderopvang gesloten.
Terwijl Jan uit angst voor zijn me-
degevangenen probeert verborgen
te houden waarvan hij verdacht
is, gaan zijn vrouw en beide zo-
nen door een hel. Ze durven nau-
welijks meer de straat op, al voe-
len ze zich ook gesteund door fa-
milie, buren en vrienden. Tot over-
maat van ramp meldt twee maan-
den na de arrestatie de bank zich
met de mededeling dat een lening
van vier ton niet wordt verlengd
onder dezelfde voorwaarden. Om-
dat Rodenburg verdachte is van
een zedenmisdrijf, wil de bank
niet langer met hem in zee. Vei-
ling van zijn bezittingen dreigt,
totdat een andere bank ternauwer-

nood redding biedt op de voor-
waarde dat Jan zijn boerderij over-
doet aan zijn zoon. De oudedags-
voorziening van Jan is daarmee in
één klap weg.

Al die tijd houdt Rodenburg
vol onschuldig te zijn. ,,Ik heb wel
kinderen geknuffeld en ver-
schoond, maar dat hoorde bij
mijn werk in de opvang. Daar heb
ik geen enkel seksueel gevoel bij
gehad.” Ook zijn vrouw en de
twee zoons blijven pal achter Jan
staan. Op de kinderopvang ging al-
les er heel open aan toe, niets
vond achter gesloten deuren
plaats, verklaren medewerkers.
Dat Jan in de fout zou zijn gegaan,
kunnen veel van zijn bekenden
zich niet voorstellen. De ouders
van de kinderen van de opvang
zijn ondertussen verdeeld. Voor
de een heeft hij afgedaan, de an-
der zet grote vraagtekens bij de
misbruikverhalen.

Uiteindelijk zit Rodenburg
bijna een jaar vast in de Peniten-
tiaire Inrichting in Almere, tot hij
op 11 december 2011 wordt vrijgela-
ten. Onder voorwaarden: hij staat
onder elektronisch toezicht, mag
niet in het dorp komen, geen con-
tact hebben met minderjarigen en
moet zich verplicht laten behande-
len. ,,Dat maakte me allemaal niet
uit, zolang ik maar niet iets hoef-
de te bekennen wat ik niet had ge-
daan en weer bij mijn vrouw
mocht zijn.” De aanvankelijke
vreugde over zijn thuiskomst gaat
over als hij als onderdeel van zijn
behandeling groepsgesprekken
met andere zedendelinquenten
moet voeren. ,,Samen zaten ze
grapjes te maken over de dingen
die ze hadden gedaan. Aan het ein-
de van zo’n dag voelde ik elke
keer een grote woede om alles wat

Op 4 van de 5 aanklachten werd
Rodenburg door het gerechtshof
vrijgesproken. Alleen voor het bezit
van kinderporno is hij veroordeeld,
maar ook dat vecht hij aan.

Jan Rodenburg,
eigenaar van
kinderopvang
Onze Boerderij
in Ens, is
vrijgesproken
van seksueel
misbruik. Zelf
heeft hij altijd
volgehouden
onschuldig te
zijn. ,,Vijf jaar
van mijn leven
is weg.”

Door beschuldiging van
kindermisbruik raakte
Jan Rodenburg bijna
alles kwijt wat hem veel
waard is.
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● Van ontucht verdachte eigenaar kinderdagopvang Ens houdt vast aan onschuld

‘Mijn leven
is toen
kapot
gemaakt’

� Hoewel er nog weinig bewijs was
voor seksueel misbruik in kinderop-
vang Onze Boerderij in Ens, gaven
burgemeester, politie, Openbaar Mi-
nisterie en GGD al op de dag van de
arrestatie van Jan Rodenburg een
persconferentie. De hele vaderlandse
pers stroomde toe en daarmee werd
de zaak in Ens landelijk nieuws. Na
de persconferentie kwamen er nog
meerdere aangiften tegen Roden-
burg binnen. archieffoto Dick Vos
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ik had gehoord.” Toppunt was een
tekening die rondging van een
man die aan een meisje likt. ,,Dat
beeld raak ik nooit meer kwijt”,
vertelt hij terwijl de tranen over
zijn wangen rollen. ,,Dit heeft
hem echt beschadigd”, weet zijn
vrouw. De behandelaars erkennen
dat Jan er niet op zijn plek is, waar-
na de behandeling wordt gestaakt.
Ook het elektronisch toezicht en
het reclasseringstoezicht wordt in
opdracht van het OM Leeuwarden
in de daaropvolgende weken
beëindigd.

Buitenwereld
Tijdens de behandeling leert

Rodenburg wel hoe hij met de bui-
tenwereld om moet gaan als ver-
dachte van een zedendelict. Fami-
liefeestjes beangstigen hem, tot
hij zijn zussen belt en hoort dat
hij gewoon welkom is. Op boeren-
bijeenkomsten komt hij bewust
als een van de eersten. ,,Dan kun-
nen anderen zelf kiezen of ze bij
mij aan tafel willen zitten of niet.”
Dat hij door sommigen anders
wordt behandeld, vindt Roden-
burg begrijpelijk. Zo mag hij na
zijn vrijlating niet op het buurt-
feest komen, waar hij al dertig jaar
vaste gast is. De boodschappen
haalt hij sinds hij thuis is, samen
met zijn vrouw in zijn vertrouw-
de supermarkt. Als mensen hem
niet meer willen groeten of spre-
ken, accepteert hij dat, maar vol-
gens Rodenburg valt dat wel mee.
Desondanks is er ook een voortdu-
rende angst. ,,Als ik op straat loop,
kijk ik goed om me heen. Als ik er-
van overtuigd zou zijn dat iemand
mijn kind zou hebben misbruikt,
zou ik diegene ook wat aan willen
doen.”

Blij, maar tegelijkertijd ook ver-

drietig was Rodenburg toen hij vo-
rige week de uitspraak van het ge-
rechtshof in Leeuwarden hoorde.
,,Dat ik ben vrijgesproken is een
schrale troost in verhouding tot
wat mij is aangedaan. Vijf jaar van
mijn leven is weg”, zegt hij. Vol-
gens het hof is er onvoldoende be-
wijs, alleen de verklaring van een
kind is niet voldoende voor een
veroordeling. Andere verklaringen
van kinderen zijn eerder al ge-
schrapt als bewijs omdat die on-
deugdelijk tot stand zijn geko-
men. In de verhoren zijn de kinde-
ren te veel onder druk gezet om
slechte dingen over Jan te verkla-
ren. Dat het hof in de uitleg van
de vrijspraak spreekt over gebrek
aan bewijs, steekt hem.

Kinderporno
Het bezit van kinderporno

blijft wel overeind, hiervoor krijgt
de Ensenaar twaalf weken celstraf
die hij al in voorarrest heeft uitge-
zeten. Maar ook dit accepteert hij
niet, Rodenburg kondigt aan in
cassatie te gaan. ,,Ik wil de zaak
dolgraag afsluiten, maar wel zon-
der ook maar de lichtste verden-
king achter mijn naam.” De ver-
oordeling voor kinderporno krijgt
hij voor drie foto’s waarop hij met
een naakt meisje te zien is. Vol-
gens het hof waren de foto’s te ex-
pliciet om toevallig te kunnen zijn
ontstaan. ,,Dat waren drie van dui-
zenden foto’s die zijn gemaakt
van de activiteiten die we met de
kinderen hebben gedaan. Deze fo-
to’s zijn per ongeluk tot stand ge-
komen doordat de bewakingsca-
mera beelden heeft gecompri-
meerd. Op de foto’s zie je mij voor-
bijlopen met een kind dat ik optil
en ga verschonen.” Toen Roden-
burg de foto’s op zijn computer

zag staan, wist hij dat dit niet iets
was om te bewaren en heeft ze di-
rect verwijderd, maar de recher-
che haalde ze met geavanceerde
programma’s weer tevoorschijn.
Verder zijn vele uren filmmate-
riaal, computerbestanden en inter-
netverleden doorgespit, maar daar
is niets strafbaars op gevonden,

Momenteel zit Rodenburg in
de bijstand. Hij wil graag aan de
slag, maar als 55-jarige en met de-
ze zaak op zijn cv ziet hij het krij-
gen van werk somber in. Zijn eer-
ste zorg is van het stigma van on-
tuchtpleger af te komen. Dat dit
lastig wordt, beseft hij. Een woord-
voerster van de gemeente Noord-
oostpolder zei bijvoorbeeld eerder
deze week nog in de Stentor dat
‘de vrijspraak meer zegt over de
bewijslast dan over de schuld-
vraag’. Ook de reacties op internet
over zijn vrijspraak laten hem niet
koud. ,,Maar dat zijn mensen die
mij niet kennen.”

Heksenjacht
Deze zaak kent alleen maar

slachtoffers, vindt Rodenburg. Ei-
genlijk neemt hij niemand iets
kwalijk, alleen het Openbaar Mi-
nisterie. Volgens Rodenburg heeft
het OM een heksenjacht op hem
gemaakt om hem koste wat kost
veroordeeld te krijgen. ,,Het OM
wil geen recht zoeken, maar recht
maken.” De Ensenaar is ervan
overtuigd dat als de Amsterdamse
zedenzaak er niet was geweest,
het met hem nooit zover was geko-
men. ,,Dan had de tante van het
meisje geen suggestieve vragen ge-
steld en was er ook nooit aangifte
gedaan.”

Het OM beraadt zich nog of het
in cassatie gaat. De termijn hier-
voor verstrijkt woensdag.

Prijzen per persoon o.b.v. 2 personen exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds

Kras.nl/busreizen
of bel 0900-969770 cpg

Polen & de Mazuren 12 dagen
v.a.

749
Klantbeoordeling 8,1. Interessante rondreis naar o.a. Warschau,
Gdansk, Krakau, Auschwitz en de zoutmijnen van Wieliczka.
Zie: Kras.nl/39391

Kust & cultuur aan de Côte d’Azur 12 dagen
v.a.

749
Klantbeoordeling 8,2. Beleef een droomvakantie in Frankrijk; strand,
blauwe baaien, Cannes, Monaco en St. Tropez.
Zie: Kras.nl/39350

Zwitserland & Italië 12 dagen
v.a.

739
Op vakantie in een van de mooiste stukjes Europa: met o.a. Lago
Maggiore, Gardameer, de Fee-gletsjer, de Matterhorn en Milaan.
Zie: Kras.nl/39495

Parel van het Salzburgerland 10 dagen
v.a.

679
Bergen, meren & stad: met o.a. Salzburg, de Grossglockner en de
Hallstättersee. Verblijf in 4-sterren hotel met uitstekende keuken.
Zie: Kras.nl/39493

Opatija, de parel van Kroatië 12 dagen
v.a.

549
Klantbeoordeling 8,4. Geliefde reis incl. verblijf in een hotel aan de
boulevard van Opatija, drankjes tijdens het diner en excursies.
Zie: Kras.nl/39464

Het prachtige Ahrdal & Moezel 5 dagen
v.a.

299
Klantbeoordeling 8,3. Dicht bij huis vakantie vieren in Cochem, Maria
Laach, Aken en het Moezeldal. Oók 3 lunches inbegrepen.
Zie: Kras.nl/39472

Sprookjesroute langs de Weser 5 dagen
v.a.

289
Beleef de sprookjes van de gebroeders Grimm in o.a. de Harz, Kassel
en ‘rattenvangerstad’ Hamelen. Verblijf in een 4-sterren hotel.
Zie: Kras.nl/39428

Praag Compleet 5 dagen
v.a.

259
Klantbeoordeling 8,4. Leer de Gouden Stad écht kennen tijdens 2
inbegrepen stadstours met NL’se gids. Verblijf in een 4-sterren hotel.
Zie: Kras.nl/39474

Voordeelreis Londen 4 dagen
v.a.

189
Klantbeoordeling 8,5. Shoppen & sightseeing in de stad van de Big
Ben, Harrods en musicals. Excursies met NL’se gids al v.a. € 16.
Zie: Kras.nl/39043

Compleet verzorgd

4 dagen v.a.

189

Nú met

lastminute-korting!

Daarom boekt u uw busvakantie bij Kras:
� Reizen met vertrekgarantie
� Altijd per Comfort Class touringcar
� Zeer ervaren chauffeurs

� Garante opstapplaatsen in heel Nederland
� Gewoon het beste aanbod busreizen
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Busreizen
Boek nu de laatste plaatsen


