
Uitleg: 28 leden van de Vereniging MARTIJN  kozen bij vraag 1 'mee eens'. En 4 pedofiele niet-leden kozen bij 
vraag 1 'mee eens'.

I; Seksualiteit (algemeen)

1. MARTIJN wijst alle onvrijwillige seks met kinderen af.
a. Mee eens   28  (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk

2. MARTIJN is niet principieel tegen alle vrijwillige erotiek en seks met kinderen.
a. Mee eens   23   (4)
b. Niet mee eens   4
c. Anders, namelijk   1

 Schrap “alle”
 Seks met kinderen veranderen naar seksueel contact tussen kinderen en volwassenen

3. MARTIJN is geen voorstander van vrijwillige seks met kinderen wanneer die in strijd is met de bestaande 
wetgeving.
a. Mee eens   10   (3)
b. Niet mee eens   16   (1)
c. Anders, namelijk   2

 Ligt aan omstandigheden
 Mits niet te jong
 Maar MARTIJN keurt het niet af
 Echte liefde kent geen grenzen
 Principe wel/praktijk niet
 Wij hebben niet om deze leeftijdsgrenzen gevraagd

4. MARTIJN is geen voorstander van vrijwillige seks met kinderen wanneer die ingaat tegen de wensen of principes 
van ouders of opvoeders, zelfs niet wanneer die seks niet in strijd is met de geldende wetgeving.
a. Mee eens   9   (3)
b. Niet mee eens   16   (1)
c. Anders, namelijk   3

 Maar MARTIJN keurt het niet af
 Afhankelijk van leeftijd (2*)
 Van geval tot geval beoordelen (2*)

5a. MARTIJN is geen voorstander van vrijwillige seks met kinderen die in strijd is met hun psychoseksuele 
ontwikkeling, zoals vrijwillige seksuele gemeenschap met een kleuter. 
a. Mee eens   21   (3)
b. Niet mee eens   5
c. Anders, namelijk   2   (1)

 Psychoseksuele ontwikkeling onhanteerbaar begrip
 Voeg toe lichamelijke en laat kleuter voorbeeld weg
 Elk kind/persoon is anders in zijn ontwikkeling
 Hangt af van cultuur
 Alleen fysiek telt

5b. MARTIJN gelooft niet in een psychoseksuele ontwikkeling. Geestelijk kun je overal aan toe zijn wat seks 
betreft.
a. Mee eens   13
b. Een psychoseksuele ontwikkeling bestaat alleen tot een jaar of ... (leeftijd invullen als b uw antwoord is)
5   [6 jaar, 10 jaar (2*), 12 jaar, 16 jaar]
c. Niet mee eens   10   (2)
d. Anders, namelijk   (2)
blanco   1

 Psychoseksuele ontwikkeling bestaat maar verschilt per kind
 Psychoseksuele ontwikkeling afhankelijk van moraal samenleving



5c. MARTIJN is tegen seks met kinderen die in strijd is met hun lichamelijke ontwikkeling, zoals seksuele 
gemeenschap met een kleuter.
a. Mee eens   23   (4)
b. Niet mee eens   5
c. Anders, namelijk

 Voeg lichamelijk toe, voorbeeld weglaten
 Geen voorbeelden geven
 Kind moet voldoende oud zijn voor begrip van zichzelf en situatie

6. MARTIJN stelt in navolging van wetenschappelijke literatuur dat er vormen van vrijwillige erotiek en seksualiteit
met kinderen bestaan die in overeenstemming zijn met de psychoseksuele ontwikkeling van die kinderen en om die 
reden onschadelijk zijn.
a. Mee eens   26   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   2   (1)

 Twee stellingen in één vraag
 Meer redenen bestaan
 Maar expliciete aanwijzing voor andere parameters spelen een rol
 Vraag te eenvoudig gesteld

7. MARTIJN is voor legalisering van alle vormen van vrijwillige en tegelijkertijd onschadelijke erotiek en seks met 
kinderen.
a. Mee eens   24   (3)
b. Niet mee eens   4
c. Anders, namelijk   (1)

 Schrap “tegelijkertijd”
 Vrijwillig kan schadelijk zijn
 Onder voorwaarden
 Niet streven naar legalisatie/samenleving veranderen

8. MARTIJN is tegen de pathologisering van onschadelijke vormen van pedofilie, pedo-erotische gevoelens en 
pedoseksualiteit.
a. Mee eens   24   (1)
b. Niet mee eens   (2)
c. Anders, namelijk   2
blanco   2   (1)

 Pedofilie definiëren als gevoel i.p.v. daad
 Ander woord voor pathologiesering gebruiken

9. MARTIJN is tegen elke vorm van seksueel ongewenste intimiteiten met kinderen.
a. Mee eens   25   (4)
b. Niet mee eens   2
c. Anders, namelijk   1

 Maar niet overdrijven
 Wie bepaalt dat het ongewenst is?
 NB: ongewenst door het kind zelf (2*)

10a. MARTIJN is tegen elke vorm van het overhalen of verleiden van kinderen tot seks, b.v. door middel van 
cadeaus of het onthouden van genegenheid.
a. Mee eens   25   (3)
b. Niet mee eens   3
c. Anders, namelijk   (1)

 Overhalen tot (taal)
 Verleiding moet soms mogen

10b. MARTIJN vindt dat seksueel contact altijd van het kind zelf moet uitgaan.
a. Mee eens   13   (1)
b. Niet mee eens   14   (1)



c. Anders, namelijk   (2)
blanco   1

 Op den duur volwassene initiatief

11. MARTIJN is voor een scherp onderscheid tussen seksualiteit (waarbij sprake is van doelgerichte stimulatie van 
geslachtsdelen), erotiek (hier: kussen, vrijen, e.d. zonder stimulatie van de genitaliën ) en platonische tederheid 
(knuffelen, stoeien, begroetings- en afscheidszoenen, handen vasthouden, schouderklopjes, strelen van niet-erogene 
zones, e.d.). 
a. Mee eens   18   (3)
b. Niet mee eens   8   (1)
c. Anders, namelijk   2

 Seks en erotiek niet scheiden, platonische tederheid en erotiek wel
 Geen scherp onderscheid maken
 Onderscheid genitaal en niet-genitaal contact

12. Zeker voor platonische tederheid maar ook voor erotiek in de niet-genitale zin moet spoedig meer ruimte komen 
in de wetgeving.
a. Mee eens   26   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   1   (1)
blanco   1

 Wet is al okay; praktijk faalt
 Vreemde vraag
 Niet in wet regelen

13a. Op scholen (kleuterscholen, basisscholen en voortgezet onderwijs) dient een vak worden gegeven over 
(seksuele) relaties en (seksuele) gevoelens.
a. Mee eens   22   (3)
b. Niet mee eens   1   (1)
c. Anders, namelijk   5

 Bij vak biologie integreren (2*)
 Vanaf basisschool
 Een vak over (taal)
 Zou een zegen voor de mensheid zijn
 Bepaalt schoolbestuur
 Andere kanalen (peergroep/tv/ouders)

13b. Seksuele geschiedenis (denk aan masturbatiewaanzin en homovervolging) dient bij het vak geschiedenis te 
integreren.
a. Mee eens   25   (2)
b. Niet mee eens   2   (1)
c. Anders, namelijk   1   (1)

 Geïntegreerd worden in (taal)
 Bij speciaal vak seksualiteit (3*)
 Wie schrijft geschiedenisteksten?

14. Deze term ‘seksueel misbruik’ dient alleen voor echt misbruik (echte schade) gebruikt te worden. 
a. Mee eens   28   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   (1)

 Dient en moeten zo veel mogelijk vermijden
 Onvrijwillig contact is altijd misbruik ook als niet schadelijk

15. Andere seksuele voorkeuren waaronder pedofilie, biseksualiteit, homoseksualiteit enzovoorts dienen ook 
bespreekbaar te zijn op scholen. 
a. Mee eens   28   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk

 Anders dan hetero



 Geen nadruk op seksuele voorkeur leggen

16. Bent u het eens met deze stelling: “Hoe meer aandacht er besteed wordt aan seksualiteit op een jonge leeftijd des
te minder misbruik er waarschijnlijk zal plaatsvinden. Niet alleen wordt de drempel om over nare ervaringen te 
praten verlaagd, ook zullen mensen minder snel  psychopathische neigingen en stoornissen ontwikkelen.
a. Mee eens   24   (2)
b. Niet mee eens   2
c. Anders, namelijk   2   (2)

 Waarschijnlijk wel
 “een” weg (taal); komma na leeftijd (taal)
 Te veel aandacht ook niet goed; ergens zit een optimum
 Beoordeling is aan wetenschap
 Ongepaste interesse kan ontstaan
 Hoe meer aandacht er besteed wordt aan seksualiteit, des te minder onwetendheid en verwarring zal 

ontstaan in eigen seksualiteitsgevoelens en meer weerbaarheid ongewenste intimiteit

17. Niet elk kind is affectief, erotisch of seksueel hetzelfde. Er moet alle ruimte zijn voor individuele verschillen op 
dit gebied. 
a. Mee eens   27   (4)
b. Niet mee eens   1
c. Anders, namelijk

18. Gevaarlijke SM & Unsafe Sex: Kinderen die lichaamsgevaarlijke zaken  vrijwillig willen doen (denk aan unsafe 
sex met onbekenden of mutilatie in SM-verband) dienen tegen zichzelf beschermd te worden. Hiervoor dus wel een 
leeftijdsgrens. Achttien jaar. 
a. Mee eens   21   (2)
b. Niet mee eens   1   (1)
c. Anders, namelijk   6   (1)

 Moet nooit gevaarlijk; ook boven 18
 Grens 16 jaar (3*)
 Unsafe veranderen onveilig (taal)
 Bescherming via voorlichting
 Iedereen is op een ander moment volwassen
 Wel bescherming/geen leeftijdsgrens

II; Kinderporno

1. MARTIJN is tegen elke vorm van kinderporno waarvan bekend is dat deze geproduceerd is zonder de 
geïnformeerde instemming van de betrokken kinderen.
a. Mee eens   28   (2)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   (2)

 Toestemming moet bekend zijn
 Instemmen als ze 18 jaar zijn wat verspreiding betreft
 Sowieso tegen porno

2. MARTIJN is tegen elke vorm van kinderporno waarvan onbekend is of deze geproduceerd is met de 
geïnformeerde instemming van de betrokken kinderen.
a. Mee eens   22   (1)
b. Niet mee eens   3   (1)
c. Anders, namelijk   2   (2)
weet niet   1

 Combineer met vraag II 1
 Is niet altijd vast te stellen
 Vanaf 18 jaar toestemming geven

3. MARTIJN is voor een inperking van het begrip kinderporno tot expliciet pornografische afbeeldingen waarop 
seksuele handelingen worden verricht. 
a. Mee eens   26   (1)



b. Niet mee eens   1   (2)
c. Anders, namelijk   1   (1)

 Expliciet onvrijwillige pornografie
 Kinderporno staat in woordenboek gedefinieerd
 Vanaf 18 jaar

4a. MARTIJN is tegen elke vorm van kinderporno waarbij kinderen lijken te worden vernederd, gedwongen of 
mishandeld, ook als er reden is om aan te nemen dat een en ander slechts in scène is gezet met toestemming van de 
betrokken kinderen.  (Toestemming ouders zie 4b)
a. Mee eens   25   (3)
b. Niet mee eens   2
c. Anders, namelijk   1   (1)
* Namelijk toestaan indien duidelijk is dat zowel kind(eren) als ouder(s), verzorger(s), etc., toestemming hebben 
verleend

4b. Zie 4a maar nu ook met toestemming van de ouders.
a. Mee eens   24   (3)
b. Niet mee eens   3
c. Anders, namelijk   1   (1)

5. MARTIJN is tegen elke vorm van kinderporno waarop seksuele handelingen worden verricht waarvan het niet 
duidelijk is of ze passen bij de psychoseksuele ontwikkeling van het betrokken kind. 
a. Mee eens   20   (2)
b. Niet mee eens   5   (2)
c. Anders, namelijk   3

 Psychoseksuele ontwikkeling is een onhanteerbaar begrip
 Stelling te vaag (2*)
 Niet te beoordelen aan de hand van afbeeldingen

6. MARTIJN beschouwt naaktfoto's van kinderen op zichzelf als volledig acceptabel. 
a. Mee eens   26   (4)
b. Niet mee eens   1
c. Anders, namelijk   1

 Ouders en kind moeten toestemmen

7. MARTIJN is op den duur voor een legalisering van onder strikte controle uitgevoerde erotica waarbij kinderen 
worden afgebeeld die daar expliciet en voldoende geïnformeerd toestemming toe hebben gegeven en die alleen evt. 
handelingen verrichten die overeenkomen met hun individuele psychoseksuele ontwikkeling. 
a. Mee eens   22   (2)
b. Niet mee eens   3
c. Anders, namelijk   3   (2)

 Bron vermelden
 Toestemming ouders
 (taal anders)
 Erotica zonder seksuele handelingen toestaan
 Strikte controle is niet nodig
 Vanaf 18 jaar toestemming
 Niet uitvoerbaar

8. MARTIJN is tegen de productie van virtuele of geschreven kinderporno waarin kinderen worden vernederd, 
gedwongen of mishandeld, of waarin ze worden overgehaald tot seksuele handelingen die gemiddeld genomen niet 
overeenkomen met het psychoseksuele ontwikkelingsniveau horend bij de leeftijd van de fictieve kinderen.
a. Mee eens   23   (2)
b. Niet mee eens   4   (2)
c. Anders, namelijk
geen mening   1

 Virtuele porno mag volledig vrij zijn mits er geen kinderen zijn misbruikt

9. MARTIJN is voor legalisering van alle overige virtuele of geschreven kinderporno.
a. Mee eens   24   (4)



b. Niet mee eens   2
c. Anders, namelijk   1
blanco   1

 Noem dit geen kinderporno
 Oude porno moet legaal zijn uitgezonderd waarin je ziet dat het zonder instemming kind gebeurt

10. MARTIJN vindt dat kinderen van elke leeftijd (kinder)porno mogen zien.
a. Mee eens   3
b. Mee eens, zolang het geen gewelddadige porno betreft.   11   (2)
c. Alleen vanaf een bepaalde leeftijd namelijk … jaar. (s.v.p. leeftijd invullen als c uw antwoord is)
6   [9 jaar, 10 jaar (3*), 12 jaar, 14 jaar]
d. Niet mee eens   5   (1)
e. Anders, namelijk   3   (1)

 Afhankelijk van ontwikkeling van het kind
 Vanaf 12 met instemming ouders
 Leeftijd veranderen in ontwikkelingsniveau

III; Prostitutie

1. MARTIJN is tegen elke vorm van gedwongen kinderprostitutie. 
a. Mee eens   28   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk

2. MARTIJN is tegen elke vorm van vrijwillige SM met kinderen, uitgezonderd onschuldig kietelen of zachte 
gewenste billenkoek. 
a. Mee eens   23   (3)
b. Niet mee eens   4   (1)
c. Anders, namelijk   1

 Kinderen kunnen ook van SM houden
 Valt niet onder prostitutie (2*)

3. MARTIJN is tegen elke vorm van vrijwillige kinderprostitutie met kinderen onder de 15 jaar.
a. Mee eens   18   (3)
b. Niet mee eens   9
c. Anders, namelijk   1   (1)

 14 jaar
 Moet op den duur kunnen

4. MARTIJN beschouwt prostitutie met kinderen boven de 15 jaar niet als een wenselijk alternatief voor vrijwillige 
relaties. 
a. Mee eens   23   (3)
b. Niet mee eens   3
c. Anders, namelijk   2   (1)

 Stelling schrappen
 Voor sommige is dit een alternatief
 Onzinnige vraag
 Overigens idem onder de 16 jaar

5. Kinderen moeten als ze daarvoor het geld hebben ook naar de hoeren mogen gaan.
a. Mee eens   16   (1)
b. Niet mee eens   10   (3)
c. Anders, namelijk   2

 Niet uit stoerdoenerij

IV; Slaan van kinderen

1. MARTIJN is tegen elke vorm van slaan van kinderen, tenzij als zelfverdediging tegen kinderen die zelf slaan of 
andere vormen van geweld toepassen. (zachte gewenste billenkoek valt hier niet onder slaan)
a. Mee eens   25   (3)



b. Niet mee eens   2   (1)
c. Anders, namelijk   1

 Ook niet terugslaan
 Uitgezonderd gewenste SM handelingen zonder blijvende schade

2. MARTIJN stelt dat er buiten situaties waarin het kind of de jongere zelf gewelddadig is, altijd alternatieven zijn 
voor slaan als opvoedkundige maatregel.
a. Mee eens   25   (2)
b. Niet mee eens   3   (2)
c. Anders, namelijk

 Combineer met IV 1
 Altijd uitleggen waarom iets niet door de beugel kan

V; Leeftijdsgrenzen

1. Films met bruut geweld erin mogen alleen aan een publiek boven de 16 worden vertoond. 
a. Mee eens   20   (3)
b. Niet mee eens   3
c. Anders, namelijk   5   (1)

 Films met bruut geweld aan niemand vertonen (2*)
 Boven de 18
 Alleen onder begeleiding van volwassenen mits deze geweld kunnen relativeren
 Keuring is advies
 Is niet afdwingbaar met huidige media

2. Voor erotische films moet de kijkwijzer-indicatie komen te vervallen. 
a. Mee eens   13   (1)
b. Niet mee eens   11   (3)
c. Anders, namelijk   4   (1)

 Kinderen die niet seksueel zijn voorgelicht zullen toch schrikken van bepaalde films
 Kan aanstootgevend zijn
 Genuanceerder gebruiken van de kijkwijzer
 Vanaf 16 jaar

3. Alle vrijwillige onschadelijke relaties moeten voor alle leeftijden gelegaliseerd worden. 
a. Mee eens   25   (3)
b. Niet mee eens   1
c. Anders, namelijk   2
blanco   (1)

 seksuele relaties
 Onder de 10 met toestemming
 10-12: klachtdelict, daarboven vrij

4. Het stemrecht bij verkiezingen moet verlaagd worden, b.v. naar 12 of 14 jaar. (is nu 18 jaar)
a. Mee eens, leeftijd: ….. jaar (s.v.p. leeftijd invullen)   17   (2)   [8 jaar, 10 jaar, 12 jaar (3*), 14 jaar (3*), 15 jaar 
(2*), 16 jaar (9*)]
b. Niet mee eens   10
c. Anders, namelijk   1   (2)

 Ook passief stemrecht
 Naar 21 jaar
 Raadplegend referendum

5. MARTIJN vindt dat er geen informatie aan kinderen onthouden hoeft te worden.
a. Mee eens   21   (2)
b. Niet mee eens   7   (2)
c. Anders, namelijk

VI; Relaties



1. Vrijwillige relaties tussen volwassenen en kinderen, die wettelijk niet in strijd zijn met de wet, verdienen altijd 
extra bescherming. 
a. Mee eens   19   (2)
b. Niet mee eens   4
c. Anders, namelijk   4   (2)
blanco   1

 Kromme zin/dubbelzegging
 Te vage stelling (2*)
 Zonder toevoeging “die in strijd zijn met de wet”

2. Er moet een maatschappelijke consensus komen dat vrijwillige relaties gerespecteerd dienen te worden, inclusief 
door de ouders of opvoeders van het kind. 
a. Mee eens   22   (3)
b. Niet mee eens   4
c. Anders, namelijk    2   (1)

 Ouders het laatste woord
 Consensus niet samen met moet
 Wat is gerespecteerd?
 Relaties met verkeerde vrienden moet worden afgeraden

3. Een goede relatie hoort wederzijds te zijn.
a. Mee eens   27   (3)
b. Niet mee eens   1
c. Anders, namelijk   (1)

 Laat mensen dit zelf uitmaken
 Prekerig
 Wederzijdse liefde

4. Een echte persoonlijke relatie of vriendschap omvat hoe dan ook solidariteit, zorgzaamheid en geestelijke en 
emotionele intimiteit. De volwassene ondersteunt in elk geval het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en de positiviteit 
van het kind.
a. Mee eens   26   (3)
b. Niet mee eens   2   (1)
c. Anders, namelijk

 “hoe dan ook” weg
 Preek/wat is positiviteit?
 Relaties zonder deze voorwaarden kunnen ook positief worden ervaren

5. De geestelijke en emotionele intimiteit is voor beide partijen belangrijker dan evt. lichamelijke intimiteit.
a. Mee eens   18   (3)
b. Niet mee eens   7   (1)
c. Anders, namelijk   3

 Hoeft niet voor iedereen zo te zijn
 Moet wel duidelijk zijn voor betrokkenen
 Even belangrijk
 Evenwicht nodig tussen emotionele en lichamelijke intimiteit
 Als er een seksuele relatie ontstaat moet men het toelaten

6. Er moet openheid zijn naar de ouders of opvoeders toe, tenzij deze het kind zelf (ook buiten hun afwijzing van de 
relatie) schaden. 
a. Mee eens   21   (2)
b. Niet mee eens   6   (2)
c. Anders, namelijk
blanco   1

 Vraag vaag
 Ouders hoeven niet alles te weten

7. Als ouders een erotische of platonische relatie afwijzen, moet het contact waardig worden afgebroken, om te 
voorkomen dat dit op een traumatische manier wordt afgedwongen. 



a. Mee eens   21   (3)
b. Niet mee eens   6   (1)
c. Anders, namelijk
blanco   1

 Gaan tot uiterste om contact te houden
 Relatie moet kunnen voortduren
 Contact proberen te behouden
 Kind-volwassene relaties

8. Er mogen relaties ontstaan tussen leraren (e.d.) en kinderen voor zover dit niet in strijd is met de wet en voor 
zover de kinderen op geen enkele wijze afhankelijk zijn van die leraren.
a. Mee eens   22
b. Niet mee eens   3   (1)
c. Anders, namelijk   3   (3)

 Vraag vaag
 Zolang deze kinderen geen voorrang krijgen op b.v. school
 Niet op dezelfde school
 Wet vervangen door huidige heersende moraal
 Zonder toevoeging “voor zover dit niet in strijd is met de wet”

9. De volwassene dient volledig eerlijk te zijn tegenover het kind over de aard en dimensies van zijn gevoelens. Elke
vorm van oneerlijkheid of het 'gebruiken' van kinderen voor egoïstische doeleinden is verwerpelijk. 
a. Mee eens   24   (1)
b. Niet mee eens   1   (1)
c. Anders, namelijk   3   (2)

 Eerlijk zijn/niet problemen volwassene mee opzadelen
 Zijn twee stellingen
 Niemand is volledig eerlijk

10. De volwassene dient het kind als gelijke te behandelen en op geen enkele wijze inzichten, overtuigingen of 
standpunten opdringen. Uiteraard is het wenselijk als de volwassene wel eerlijk voor zijn standpunten uitkomt 
tegenover het kind.
a. Mee eens   25   (4)
b. Niet mee eens   2
c. Anders, namelijk   1

 Niet voor heel jonge kinderen
 Niet gelijke maar gelijkwaardig

11. De volwassene dient het kind niet op te zetten tegenover of te vervreemden van zijn ouders of andere naaste 
familieleden. 
a. Mee eens   28   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk

 tegen over (taal)

12a. De volwassene dient het kind te steunen en waar nodig te stimuleren in contacten en vriendschappen met 
andere kinderen. 
a. Mee eens   28   (3)
b. Niet mee eens   (1)
c. Anders, namelijk

 Geen moet
 Dient gaat te ver  gewenst

12b. Gelooft u dat het hebben van een relatie met een kind, dat kind doet vervreemden van andere kinderen?
a. Mee eens   2
b. Niet mee eens   21   (2)
c. Anders, namelijk   5   (2)

 Zou kunnen (5*)
 Wat voor relatie?



13a. De volwassene mag nooit een seksuele relatie met eigen (pleeg)kinderen beginnen zolang dit een van de 
grootste taboes van deze maatschappij is. 
a. Mee eens   22   (3)
b. Niet mee eens   6   (1)
c. Anders, namelijk

 Zeer individueel

13b. Zelfde vraag als 13a maar nu ervan uitgaande dat het taboe niet bestaat.
a. Mee eens   14   (2)
b. Niet mee eens   12   (1)
c. Anders, namelijk   1   (1)
blanco   1

 Bestaat bij de gehele mensheid en de meeste zoogdieren
 Afhankelijkheidsrelatie
 Niet zolang (pleeg)ouders nog zoveel macht over hun (pleeg)kinderen hebben

14. De volwassene moet het kind uitleggen hoe gevoelig zowel platonische als erotische relaties tussen volwassenen 
en kinderen maatschappelijk liggen. 
a. Mee eens   26   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   2   (1)

 Er rekening mee houden is belangrijker dan er over praten
 Zeer geleidelijk
 Hangt van leeftijd af

15. De volwassene dient op alle mogelijke manieren te verhinderen dat het kind trauma's oploopt door voorspelbare 
negatieve externe reacties op de relatie. 
a. Mee eens   26   (3)
b. Niet mee eens   1
c. Anders, namelijk   1   (1)

16. Als een volwassene (b.v. sociale) problemen heeft, mag hij of zij die zeker delen met kind, maar altijd zo dat 
zogeheten 'parentering' wordt voorkomen. Het kind kan uiteraard wel vrijwillig een luisterend oor bieden en de 
volwassene moreel ondersteunen, maar er mag niet worden verwacht dat het de problemen van de volwassene 
structureel kan oplossen. 
a. Mee eens   25   (3)
b. Niet mee eens   2
c. Anders, namelijk   1
blanco   (1)

 Zonder “structurele”

17. Als een volwassene door de geestelijke intimiteit op de hoogte raakt van structurele problematiek van het kind 
zelf, dient het indien nodig de ouders of opvoeders in te lichten en evt. professionele hulpverlening in te schakelen. 
a. Mee eens   25   (2)
b. Niet mee eens   1
c. Anders, namelijk   2   (2)

 Mits goed voor kind
 “structurele” weg
 Eventueel niet afkorten (taal)
 “dient” weg
 Alleen ouders of opvoeders inlichten

18. De volwassene moet de stemming of het levensgevoel van een kind niet te belasten met evt. eigen structurele 
depressiviteit, neurosen of psychosen. Natuurlijk mag een kind daarvan op de hoogte zijn, er eventueel steun bij 
bieden, maar het mag geen structurele domper op de beleving (emotionele belasting) van het kind opleveren. 
a. Mee eens   27   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   1

 “structureel” weg



 Neurose/psychose veranderen of andere innerlijke problemen

19. De volwassene mag geen vermijdbare aanleiding geven tot jaloezie tussen kinderen onderling.
a. Mee eens   23   (4)
b. Niet mee eens   5
c. Anders, namelijk

 Kinderen moeten accepteren dat volwassene de voorkeur kan geven aan bepaald iemand
 Niet alle jaloezie is vermijdbaar

20. Bij een mogelijke beëindiging van een erotische dimensie binnen een relatie, moet de volwassene indien het kind
dat zelf ook wil streven naar het behoud van de geestelijke en emotionele intimiteit. 
a. Mee eens   24   (3)
b. Niet mee eens   3
c. Anders, namelijk   1   (1)

 “moet” weg
 Hangt van relatie af
 Moet in combinatie met ook is vreemd

21a. De volwassene moet het kind alle ruimte bieden voor mogelijke andere uitingen van erotiek, verliefdheid, 
liefdesrelaties en seksualiteit waar hij of zij zelf niet bij betrokken is.
a. Mee eens   27   (4)
b. Niet mee eens   1
c. Anders, namelijk

21b. De volwassene moet het kind alle ruimte bieden voor het afbreken door het kind van de relatie met de 
volwassene zelf, zonder het kind op te zadelen met schuldgevoelens.
a. Mee eens   27   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   1

 Je mag verontwaardiging etc. tonen

22. De volwassene dient het kind ruim van tevoren goed voor te bereiden op een evt. beëindiging van de erotische 
kant van een relatie. Als een voortzetting van deze kant door de oriëntatie van de volwassene uitgesloten is, moet het
kind daar zo vroeg mogelijk van op de hoogte zijn gebracht. 
a. Mee eens   24   (2)
b. Niet mee eens   3   (1)
c. Anders, namelijk   1   (1)

 Kind zal waarschijnlijk relatie beëindigen
 Dient  gewenst
 Gaat vanzelf
 Wel op de hoogte stellen maar niet zo vroeg mogelijk

23. Zowel uit zelfbescherming als uit pedagogische overwegingen moet de volwassene altijd duidelijke grenzen 
stellen aan het gedrag van het kind binnen de relatie, maar ook daarbuiten. De volwassene moet ervoor waken zelf 
gebruikt, gedwongen of mishandeld te worden. Ook voor de volwassene moet de relatie volledig vrijwillig zijn. 
a. Mee eens   28   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   (1)

 Praktijk is anders
 “moet”  gewenst
 3 stellingen

24. Nooit mag een volwassene een relatie aangaan die hij of zij slechts wil aangaan om een relatie met een ander 
kind te kunnen beginnen.
a. Mee eens   22   (3)
b. Niet mee eens   4   (1)
c. Anders, namelijk   2

 Gematigde dosis opportunisme niet onacceptabel
 2 relaties naast elkaar in overleg moet ook kunnen



25. Er moet meer aandacht en acceptatie komen voor zuiver platonische vriendschappen tussen volwassenen en 
kinderen waar ook gevoelsmatig geen erotische dimensie bij komt kijken.
a. Mee eens   25   (3)
b. Niet mee eens   1   (1)
c. Anders, namelijk   2

 Aandacht voor / acceptatie van (taal)
 Geen moeten
 Meer aandacht vandaag de dag is meer weerstand
 Uit platonische vriendschappen kunnen ook seksuele relaties ontstaan

26. Er moet wat betreft vrijwillige, onschadelijke relaties geen enkel wezenlijk onderscheid gemaakt worden tussen 
relaties van mannen of vrouwen, en evenmin tussen relaties met jongens of meisjes. 
a. Mee eens   25   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   3   (1)

 Is dit verboden?
 Is iedereen vrij in
 De onderzoeken van Rind, Bauserman & Tromovitch geven aan dat er een verschil zit tussen jongens en 

meisjes. Ik vermoed dat dit is omdat er een verschil bestaat in benadering van de seksualiteit van mannen 
en die van vrouwen

27. Relaties van vrouwen met jongens en meisjes en relaties van mannen met meisjes verdienen extra aandacht bij 
de emancipatie van pedofiele relaties. 
a. Mee eens   15   (1)
b. Niet mee eens   12   (2)
c. Anders, namelijk   (1)
blanco   1

 Alles verdient evenveel aandacht
 Stop met emancipatie; werkt averechts

28. De volwassene moet het kind voor zover mogelijk beschermen tegen evt. kwalijke contacten met andere 
volwassenen (b.v. immorele gevoelsgenoten, hard drugs dealers, pooiers, criminelen, e.d.) en hem behoeden voor de 
onderwereld en vroegtijdige experimenten met drugs.
a. Mee eens   28   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk

 hem  het (taal)
 Experimenteren met softdrugs misschien niet erg

29. In alle aantoonbare gevallen waarin een volwassene juridisch is vervolgd en veroordeeld vanwege een 
vrijwillige, onschadelijke relatie moet de volwassene een publieke rehabilitatie en redelijke schadevergoeding 
krijgen en indien van toepassing ogenblikkelijk vrij worden gelaten.
a. Mee eens   25   (3)
b. Niet mee eens   3
c. Anders, namelijk   (1)

 Kan averechts werken en woede oproepen
 Juridisch onmogelijk
 Hangt van moraal maatschappij af

30. MARTIJN is tegen een institutionalisering van pedofiele relaties. Elke relatie is individueel en nooit 
vanzelfsprekend.
a. Mee eens   26   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk
blanco   2   (1)

 Begrijp vraag niet
 Onduidelijke vraag



VII; Pedofilie en werk

1. We moeten naar een situatie toe waarin het normaal en veilig wordt om bij sollicitaties openlijk uit te komen voor 
een pedofiele oriëntatie. 
a. Mee eens   22   (3)
b. Niet mee eens   5   (1)
c. Anders, namelijk   1

 Moeten weg
 Normaal niet, althans niet normaler dan hetero- of homoseksueel, veilig wel
 Hoort geen onderwerp te zijn bij sollicitatie (3*)

2. Er moeten duidelijke afspraken komen over in hoeverre uiting van pedofiele gevoelens op het werk toegestaan 
wordt (uiteraard in overeenstemming met de wet) zonder negatieve consequenties.
a. Mee eens   25   (2)
b. Niet mee eens   2   (1)
c. Anders, namelijk   1   (1)

 Is privé
 Tussenoplossing

VIII; Acceptatie van pedofilie

1. Pedofilie moet erkend worden als een neutrale gevoelsoriëntatie die zowel platonisch als erotisch en zowel 
positief als negatief kan uitwerken. 
a. Mee eens   28   (3)
b. Niet mee eens   (1)
c. Anders, namelijk

 Streven naar
 Niet normaal; blijft net zoals homofilie altijd een afwijking

2. Mensen die openlijk uitkomen voor pedofiele gevoelens van welke aard ook moeten gerespecteerd worden. 
a. Mee eens   27   (2)
b. Niet mee eens   1   (2)
c. Anders, namelijk

 Moet  verdienen respect
 Respect is persoonlijk

3. Discriminatie van mensen vanwege hun pedofiele gevoelens moet wettelijk verboden worden.
a. Mee eens   27   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   1

 Overheid mag niet discrimineren; burgers wel

4. Mythes over pedofilie moeten actief bestreden worden. 
a. Mee eens   28   (3)
b. Niet mee eens   (1)
c. Anders, namelijk

 “moeten” veranderen

5. MARTIJN wil dat bekend wordt dat pedofilie niet alleen voorkomt als iemands enige oriëntatie maar ook in 
combinatie met andere erotische en seksuele gevoelens.
a. Mee eens   27   (4)
b. Niet mee eens   1
c. Anders, namelijk

6a. MARTIJN is tegen elke vorm van stigmatisatie van (en terreur tegenover) mensen met pedofiele gevoelens.
a. Mee eens   28   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk

 Stigmatisatie  stigmatisering (taal)



6b. MARTIJN is tegen elke vorm van stigmatisatie van (en terreur tegenover) mensen met  vrijwillige pedofiele 
relaties.
a. Mee eens   28   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   (1)

 Stigmatisatie  stigmatisering (taal)
 Anno nu geen seksuele pedofiele relaties

7. MARTIJN zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij andere groeperingen die opkomen voor relationele, erotische en 
seksuele vrijheid en bij groeperingen die opkomen voor het recht op zelfbeschikking van kinderen.
a. Mee eens   28   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk

8. MARTIJN staat actieve bestrijding van vooroordelen over pedofilie voor.
a. Mee eens   28   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk

 Combineer met stelling 4

IX; Zedendelinquenten

1. MARTIJN is er tegen dat de buurt wordt ingelicht wat betreft het woonadres van ex-zedendelinquenten.
a. Mee eens   28   (3)
b. Niet mee eens   (1)
c. Anders, namelijk

2. MARTIJN is tegen verplichte chemische castratie van zedendelinquenten.
a. Mee eens   27   (3)
b. Niet mee eens   (1)
c. Anders, namelijk   1

 Wel bij echt zwaar misbruik

3. MARTIJN sluit niet uit dat bepaalde delinquenten (delinquenten die echt misbruik hebben gepleegd en waarvan 
de kans groot wordt geacht door deskundigen dat ze niet (veel) veranderd zijn) nooit meer vrijkomen omdat hun 
behandelaars dit te gevaarlijk blijven vinden. 
a. Mee eens   23   (3)
b. Niet mee eens   4
c. Anders, namelijk   (1)
blanco   1

 Wel soms levenslang onder toezicht

4. Het gevangenisleven moet echter zo humaan mogelijk zijn. MARTIJN is tegen verplicht meerdere gevangenen in 
één cel en voor gratis televisie, radio en dergelijke voor elke gedetineerde (tenzij deze de apparaten telkens kapot 
gooit uiteraard). Dit verhoogt de kans op reïntegratie en het is ook wel zo humaan. 
a. Mee eens   23   (4)
b. Niet mee eens   4
c. Anders, namelijk   1

 Stelling weg
 2 in 1 cel moet kunnen
 1 per cel
 Onder langdurige intensieve begeleiding

5. Elke gevangene moet stemrecht hebben. Stemmachines in gevangenissen dus.
a. Mee eens   22   (3)
b. Niet mee eens   4   (1)
c. Anders, namelijk   2

 Stelling weg
 Hangt van overtreding af



X; Overig

1. Kinderen moeten veel vaker dan nu hun meningen kunnen uiten over maatschappelijke en morele beslissingen.
a. Mee eens   25   (3)
b. Niet mee eens   2
c. Anders, namelijk   1   (1)

 Kinderen zijn al zeer mondig tegenwoordig
 Nogal vaag
 Moeten dit recht houden, mogen al volop hun mening uiten

2. Kinderen dienen vrij te worden opgevoed, ook op evt. confessionele scholen. De eigen meningsvrijheid en 
keuzevrijheid dienen gewaarborgd te zijn.
a. Mee eens   25   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   2
blanco   1

 Afhankelijk van de leeftijd
 Niet preken
 Wat bedoel je met vrij opvoeden?
 Vrij opvoeden is ongewenste term

3. Kinderen moeten in principe de vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe ze er bij lopen.
a. Mee eens   23   (2)
b. Niet mee eens   3   (2)
c. Anders, namelijk   2

 Hebben volwassenen ook niet!
 Naveltruitjes kunnen leiden tot aanranding
 Binnen maatschappelijke perken
 Afhankelijk of je ergens aan kan blijven hangen of als je de religieuze neutraliteit van de school schendt

4. Er moet betere aandacht komen voor pesten op scholen. Niet afdoen met een verwijzing naar de antipestlessen. 
a. Mee eens   26   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   2

 Betere aandacht (taalkundig fout)

5. Besnijdenis van jonge meisjes dient verboden te blijven. Besnijdenis van jongens mag alleen nadat getoetst is of 
de jongens de implicaties daarvan goed onderkennen. 
a. Mee eens   19   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   8   (1)
blanco   1

 Beide verboden behalve medisch
 Twee vragen ineen

6. Echtscheiding: Er moet meer rekening gehouden worden met de wens van  kinderen wat betreft hun keuze bij wie
ze willen gaan wonen. Dit geldt ook voor kinderen onder de twaalf jaar.
a. Mee eens   27   (3)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   1
blanco   (1)

 Onder de 12; ouders bepalen

7. Kinderen moeten ten alle tijden kunnen bepalen bij wie ze willen wonen.
a. Mee eens   11   (1)
b. Mee eens vanaf … jaar (leeftijd invullen als b uw antwoord is)   11   (1)   [4 jaar, 5 jaar, 6 jaar (4*), 8 jaar, 10 jaar, 
11 jaar, 12 jaar (3*)]
c. Niet mee eens   6   (1)
d. Anders, namelijk   (1)



 Te allen tijde (taal)

8. Men mag kinderen nooit hun mensenrechten ontzeggen. Dit gebeurt tegenwoordig wel in het geval van 
bijvoorbeeld minderjarige asielzoekers en straatkinderen. 
a. Mee eens   28   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk

9. Dubbele strafbaarstelling dient niet te gelden. Als een land een lagere "age of consent" heeft behoort een 
Nederlander niet gestraft te worden als hij in dat land zich aan de daar heersende wetten houdt.
a. Mee eens   26   (4)
b. Niet mee eens
c. Anders, namelijk   2

 Afhankelijk van vrijwilligheid relatie
 Uitgezonderd prostitutie

10. Leraren moeten meer dan nu dikwijls het geval is, persoonlijk geestelijk contact met hun leerlingen hebben.
a. Mee eens   24   (3)
b. Niet mee eens   1   (1)
c. Anders, namelijk   2
blanco   1
* Moeten niet, wenselijk wel (3*)

11. MARTIJN is voor gratis openbaar vervoer voor jong en oud. De bewegingsvrijheid van kinderen wordt zo 
vergroot.
a. Mee eens   18   (3)
b. Niet mee eens   6   (1)
c. Anders, namelijk   4

 Te ver van MARTIJN af
 Om andere reden
 Toestemming van ouders noodzakelijk
 Alleen gratis voor kinderen
 Gereduceerd tarief onder de 16 en rijbewijs vanaf 16

12. De kinderbescherming mag absoluut geen moralisme vertonen. Het belang van kinderen dient echt voorop te 
staan. 
a. Mee eens   27   (3)
b. Niet mee eens   (1)
c. Anders, namelijk   1

 Laat deze stelling weg

13. De jeugdhulpverlening mag best een stuk persoonlijker worden. Een  hulpverlener die een zeer hechte 
(lichamelijke) band heeft met een ontspoorde of anderszins hulpbehoevende jongere is aan te bevelen. Geen 
seksuele relatie; de jongere moet zeker weten dat er geen eigenbelang in het spel is. Maar strelen, in de armen 
nemen en een blijvende band behouden moet wel degelijk mogelijk zijn.
a. Mee eens   26   (3)
b. Niet mee eens   1
c. Anders, namelijk   1
blanco   (1)

 Alleen als hulpverlener buiten werktijd ook vriend is
 Extra voorzichtigheid bij probleemkinderen
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