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Mini-college # 05, mei 2018: Pedofilie als oriëntatie ...
... op wie of wat? En: wat doe je hiermee?
De omslag: Seto 2012
We hebben gezien dat pedofilie, aanvankelijk opgevat als stoornis, zelfs door de DSM nu
slechts als stoornis gezien mag worden als je er naar handelt - hoe vaag dit 'handelen naar'
dan ook omschreven is. Alleen het gevoel hebben, dit is een parafilie,.
We hebben ook gezien dat het niet bewijsbaar is, zelfs niet aannemelijk, dat pedofilie een
geaardheid is in de zin van 'aangeboren'. Logischer is de hypothese: 'ontstaan in de loop
der ontwikkeling op grond van ervaringen en keuzen'.
In de literatuur zagen we gaandeweg het woord oriëntatie opduiken. Weliswaar is dit
woord, onder druk van rechts-Amerika, in de DSM-VR veranderd in "interesse" duidelijk een compromis, want zoveel verschillen "oriëntatie" en "interesse" nu ook weer
niet.
Intussen is het pleit gewonnen door het begrip oriëntatie.
De omslag hierin is te dateren in 2012, bij een veelgelezen artikel van Michael C. Seto:
Is Pedophilia a Sexual Orientation? in: Archives of Sexual Behavior, Volume 41, pp
231–236
De kern van zijn betoog is dat je spreekt van een (hetero-, bi- of homoseksuele) oriëntatie
op basis van
(1) de leeftijd waarop de voorkeur onstaat of bewust wordt, doorgaans in de
puberteit,
(2) de samenhang van seksueel en romantisch gedrag, en
(3) de stabiliteit ervan op de langere termijn.
Hij concludeert dan dat precies die drie verschijnselen zich voordoen bij een voorkeur
voor kinderen - met de beperking: althans bij mannen; over vrouwen zijn te weinig
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gegevens beschikbaar namelijk. Pedofilie is dan te zien als een oriëntatie op leeftijd, meer
dan op gender. Zeker, er zijn verschillen, maar toch meer overeenkomsten.
Dat het zich bewust worden van de eigen seksuele voorkeur (1) plaats vindt in de
puberteit, zo rond het vijftiende levensjaar, is in voorgaand onderzoek, aldus Seto, maar
ook in later onderzoek, wel voldoende gebleken. Deze bewustwording gaat vooraf aan
seksueel gedrag. Wel kan de acceptatie van een pedofiele voorkeur een langduriger en
moeizamer proces zijn dan bij een homo- of een heteroseksuele voorkeur, namelijk door
het stigma hiervan, de bewustwording ervan vindt op ongeveer gelijke leeftijd plaats.
De stabiliteit van elke oriëntaie (3) is al gebleken bij hetero- en homoseksuele mannen;
geen therapie bleek bijvoorbeeld de homoseksuele voorkeur zelf te kunnen veranderen.
Ook pedofielen ervaren dit zo.
Wat betreft het gedrag (2) schrijft Seto: ""Pedofilie gaat samen met (is associated with)
seksueel gedrag ten opzichte van kinderen."
Het is Seto niet kwalijk te nemen, omdat in de tijd vóór 2012 vrijwel al het onderzoek
naar 'pedofilie' vrijwel alleen plaats vond onder vanwege pedoseksueel gedrag
veroordeelde personen, dus dat de conclusies daaruit niet gegeneraliseerd mogen worden
tot alle mensen met pedofiele gevoelens. Hij merkt dit al op in zijn boek van 2008. Hij
erkent dat er terdege pesonen bestaan die wel pedofiele gevoelens hebben, maar die deze
niet omzetten in pedoseksuele daden.
"Finkelhor (1984) definieert 'emotionele harmonie' (emotional congruence)
met kinderen als de mate waarin seks met een kind aan diens emotionele
behoefte beantwoordt.
[Maar:]
Gevoelsmatige harmonie kan ook inhouden: de mate waarin iemand bij
voorkeur met kinderen omgaat, van kindvriendelijke activiteiten geniet, en
aanvoelt dat zijn[/haar] behoefte aan gevoel en intimiteit juist bij kinderen tot
hun recht komen. (Wilson 1999)"
En:
"Sommige pedofielen verlangen niet alleen naar seksuele contacten met
kinderen, maar eerder naar romantische relaties met hen. Zo interviewde Li
(1991) 27 pedofielen; haar bevinding was dat velen van hen hun contacten met
kinderen omschreven als een aspect van liefdevolle relaties."
Alsook:
"Wilson and Cox (1983) interviewden 77 leden van de Paedophile Information
Exchange in the UK. Hun bevinding was dat meer respondenten hun relaties
met kinderen omschreven als affectief, liefdevol, intiem en close (25
respondenten), dan als genitaal gericht (18 respondenten). Een aantal
respondenten noemden hun relaties "platonisch", waarmee zij aangaven dat de
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seksuele aantrekkingskracht niet hun primaire motief was."
Zo ook:
"Er is weinig 'ander' onderzoek verricht, namelijk dat de gevoelsmatige kant
onderzoekt van de contacten met kinderen, zoals de volwassenen die beleven."
Seto vraagt zich dan af:
"Pedofilie zal wel nooit door de samenleving geaccepteerd worden als dit zo
gezien wordt dat de uitingen daarvan [in bepaalde gevallen! - FG] neerkomen
op seksueel misbruik van kinderen, maar zou het getolereerd kunnen worden
als het niet vergezeld gaat van criminele daden?"
En
"Onze pogingen om een om te gaan met pedofilie en de daaraan verbonden
sociale problemen van kindermisbruik, pornografie, sekstoerisme en
jeugdprostitutie, stellen ons toch voor de eis om pedofielen met meer
medeleven en met minder discriminatie tegemoet te treden (Zie Seto 2008)"
Ook concludeert hij:
"Het zien van pedofilie als een seksuele oriëntatie zegt ons dat behandeling
beter werkt als het zich richt op het vermogen tot zelfregulering (om goed met
pedofiele aandrang en gedachten om te gaan), dan om te proberen seksuele
voorkeuren te veranderen."
Hij stelt ook dat ...
◦"... behandeling, hulp en steun meestal alleen beschikbaar zijn voor mensen
die zijn aangeklaagd of veroordeeld (...). Veel minder is dit beschikbaar voor
pedofielen die hulp zoeken."

Wat is oriëntatie wel en niet?
Mijn voorvaderen waren scheepsbouwers en walvisvaarders. De laatste oriënteerden zich
eerst op het noorden, na de punt van Scandinavië op het oosten, om Spitsbergen te
bereiken. Dit wil niet zeggen dat zij daar ook aan kwamen; eerder koersten zij op het Sint
Gilles Eiland.
Ook de moderne schipper orienteert zich eerst op het noorden en dan op het oosten, maar
dit wil niet zeggen dat zij daar ook walvissen willen gaan doden; wellicht willen zij de
natuur onderzoeken en de ijsberen beschermen.
Mijn voorvaderen gebruikten hierbij een land-/zee-kaart. Seto presenteert ook een
'landkaart', gelijkend op de love maps die we in het vorige college hebben gezien:
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Dus: waar je je op oriënteert, zegt nog weinig over waar je uiteindelijk uitkomt en wat je
daar wil en doet. Oriëntatie is een neutraal woord dat globaal de richting beschrijft waar
je heen wilt, maar nog niets zegt over de uiteindelijke bestemming, over wat je daar doet,
laat staan over een moreel oordeel daarover. Bij pedofilie is het niet anders: gebruik een
neutraal woord en bezie dan wat er eigenlijk gewild en gedaan wordt.
Tal van ontmoetingen met mensen met pedofiele gevoelens in de afgelopen ruim 35 jaar
hebben mij geleerd dat het verlangen helemaal niet om seks hoeft te gaan, meestal zelfs
helemaal niet. Waar men zegt naar te verlangen is samen te vatten als (1) contact met
kinderen (spontaan, open) en (2) de schoonheid van kinderen.
Ook in de homo- en heterowereld verlangt men massaal naar contact en schoonheid, maar
vrijwel iedereen beperkt zich in seksueel opzicht toch wel tot één partner, of op zijn minst
tot één partner tegelijk.
Het is de obsessie met seks, merkbaar in onze gehele samenleving, die mensen doet
zeggen: 'Jij valt op kunderen, dus wil je ook seks met hen.' Dit "dus" klopt niet met de
feiten.

Verdieping: literatuur
Het artikel van Seto, 2012, op
< https://www.ipce.info/library/journal-article/pedophilia-sexual-orientation >
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Een bespreking van dit artikel: Gieles, Frans, Is pedofilie een seksuele oriëntatie?
Een commentaar op Seto's artikel: "Is Pedophilia a Sexual Orientation?" op
< http://www.jorisoost.nl/lees/opinie/pedofilie_als_een_seksuele_orientatie.htm >
Recent onderzoek: Zelfbeeld, seksuele ontwikkeling en welzijn van mensen die zich
tot kinderen aangetrokken voelen - een oriënterend onderzoek. Master scriptie
(thesis) Faculty of the Graduate School of Cornell University voor de graad van
Master of Arts, door Brian Martin Cash, Augustus 2016
op < http://www.jorisoost.nl/lees/onderzoek/brian_cash_citaten.html >
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