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H
oe gaat het met de 
slachtoffers en hun 
ouders? 
‘Het is heel wisse-
lend. Er zijn  mensen 
die zeggen: die man 
moet aan de  hoogste 

boom hangen. En er zijn ook ouders die 
vinden dat hij moet worden  behandeld. 
Ik heb zojuist weer een gesprek gehad 
met ouders die compleet stuk zitten. 
Dat zijn mensen die allerlei serieus te 
nemen signalen zien dat er iets mis is 
met hun kind, maar die door Robert 
M. niet zijn genoemd. Dat zijn andere 
gesprekken dan met ouders die een 
dossier hebben of die van een kind van 

wie filmmateriaal is. Die kunnen verder 
met hun verwerking.’

Wat kunt u voor hen betekenen? 
‘Ik hoop dat ik voor sommige ouders 
kan bewerkstelligen dat ze mogen 
 spreken in de rechtszaal.  Slachtofferhulp 
 Nederland heeft vrij lang het standpunt 
 gehad: er is geen spreekrecht, dus we 
 proberen het niet. Gelukkig zijn ze 
daarop terug gekomen. Ik vind dat je het 
moet  proberen, daar kun je als advocaat 
hopelijk net het verschil in maken. Of 
dat lukt, moet de tijd uitwijzen.’

Maar zijn de ouders wel slachtoffers? 
‘Anker (de advocaat van Robert M., 

red.) vindt dat – juridisch gezien – 
 alleen een misbruikte baby slachtoffer 
is. Ik vind dat die ouder ook slacht-
offer is. Want als die baby niks was 
 aangedaan, dan had die ouder nog een 
onbezorgd leven.’ 

Waarom is het zo belangrijk dat die 
ouders spreken? Robert M. heeft al 
bekend en er is genoeg bewijs in de 
vorm van beeldmateriaal. 
‘We hebben hier te maken met een 
verdachte die volgens het OM zijn 
slachtoffers uitzocht op hun gebrek 
aan spreekvaardigheid. Hij nam alleen 
 kinderen die niet konden praten om 
zijn eigen risico’s zo klein mogelijk te 
maken. Als je zegt dat er niet namens 
die  kinderen door hun ouders of een 
advocaat gesproken mag worden, dan 
honoreer je die strategie. Ik zou het heel 
ernstig vinden als dit het resultaat is.’ 

Wat zouden de ouders willen zeggen? 
‘Ook dat is sterk wisselend. Er zijn 
 ouders die het willen hebben over het 
geschonden vertrouwen dat zij en hun 
 kinderen in kinderdagverblijven en  
 mannen hebben. En anderen willen 
 vertellen over de impact van het feit 
dat er beeldmateriaal van hun kind 
over de hele wereld is verspreid waar-
mee  anderen nu aan hun seksuele gerief 
komen.’ 

U spreekt iedereen individueel. Dat 
lijken me zware gesprekken. 
‘Als er materiaal wordt gevonden, dan 
zal de politie dat vrijwel altijd zelf met 
de ouders bespreken. Maar ik heb er 
weleens bij gezeten en daar word je niet 
blij van. Toch hoort dat ook bij mijn 
vak, en eigenlijk kan ik het heel goed 
scheiden. Het zijn niet mijn kinderen 
en ik kijk er toch met een juridisch oog 
naar. Dat is soms heel hard, want het 
kan zijn dat ik van de politie of ouders 
dingen hoor, waar ik blij van word. 
Terwijl het voor een ouder het meest 
gruwelijke is wat hij of zij meemaakt, 
denk ik ondertussen: mooi, we hebben 
een zaak. Gelukkig begrijpen ouders 
dat over het algemeen vrij goed.’

In de rechtbank moet men duidelijk 
nog aan u wennen. In de Osdorpse 
Bunker zit u achter een betonnen 
paal. 
‘Toen ik daar aankwam, wilde men 

In de zaak tegen Robert M. staat Richard Korver (40) 
zestig ouderparen bij. ‘Het kan zijn dat ik van de politie 
of ouders dingen hoor, waar ik blij van word. Terwijl 
het voor de ouders gruwelijk is, denk ik ondertussen: 
mooi we hebben een zaak.’

‘Mag ik even 
 een kopietje van      
 de psyche van 
 Robert M.?’  

Richard Korver, advocaat van de 
slachtoffers in Het Hofnarretje-proces
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geld. Ik bedoel, ook medewerkers van 
mij werken mee aan deze zaak. En de 
Raad voor de Rechtsbijstand  vergoedt 
mijn tijd, maar niet die van mijn 
 medewerkers. Je hoopt weleens dat 
hier een gefortuneerde  Nederlander 
naar kijkt en denkt: laten we die man 
eens financieel steunen. Ook moet ik 
deskundigen raadplegen en ik krijg 
daar geen geld voor. Gelukkig heb ik 
mensen bereid gevonden die kosteloos 
deskundigenberichten afgeven, maar 
het is wel een beetje armoedig.’

U zit anders wel in een kapitaal 
grachten pand naast Moszkowicz.
‘Ja, maar dat komt niet door deze 
zaak, dat wordt gecompenseerd door 
andere zaken. Er wordt hier heel hard 
gewerkt en er worden extreem lange 
dagen  gedraaid. Het is een keuze van 
ons om hier te gaan zitten en niet in 
Amsterdam-Zuidoost.’ 
Hij grinnikt en zegt: ‘Er staan hier 
trouwens weleens cliënten voor de deur 
die door het Juridisch Loket gestuurd 
worden. Die hebben op hun gezicht 
zo’n uitdrukking van: dit kan niet goed 
zijn, ben ik niet verkeerd?’

Dus de balans komt wel uit op de 
plus.
‘Voorgaande jaren wel. Of dat dit jaar 
zo is, moeten we nog maar zien.’ 

Bent u zo’n idealistische advocaat? 
‘Ik wil niet zeggen dat geld  onbelangrijk 
is, want dat is niet zo. Maar er zijn ook 
andere dingen in het leven. Met die 
wetswijziging waardoor slachtoffers 
nu ook aan het proces mogen deel-
nemen, kun je nieuw recht maken, het 
is  pionieren. Je kunt het idealistisch 
noemen, het is ook avontuurlijk. En 
vergeet niet dat het voor de slacht offers 
iets is dat ze de rest van hun leven met 
zich meedragen. 
‘Ik heb de afgelopen tijd geleerd dat 
je een behoorlijk verschil kunt maken 
in iemands verwerking. Ik heb ook 
een aantal familieleden van  Gabriëlle 
Cevat (de politieagente die in 2008 in 
 Amstelveen werd doodgeschoten, red.) 
bijgestaan. Ze hebben me ruim een jaar 
later nog een brief gestuurd hoe fijn ze 
het  hadden gevonden dat er constant 
iemand bij hen was die kon uitleggen 
wat er gebeurde en indien nodig kon 
ingrijpen. Daar doe ik het dus voor.’  

man heeft gezegd dat hij die kinderen 
 misbruikt heeft en dat wordt gestaafd 
door filmbeelden. Als je als verdachte 
iets doet waarmee je de privacy van mijn 
cliënten schendt op de ergst denkbare 
manier, dan vind ik eerlijk gezegd dat 
je niet meer moet zeuren over je eigen 
privacy. Dat recht heb je verspeeld toen 
je met die kinderen dingen deed.’ 

U kreeg er ineens een hoop cliënten 
bij door deze zaak. U zult financieel 
wel binnenlopen. 
Hij lacht. ‘Nee, o nee. Nee. Dit kost 

‘We 
Hebben HieR 
Heel eRg de 
gedacHte 
dat Het 
stRaf-
RecHt eR 
is vooR de 
veRdacHte. 
dat is old 
scHool’

dat ik op de publieke tribune tussen de 
pers ging zitten. Men moet er kennelijk 
nog steeds aan wennen dat advocaten 
van slachtoffers hun rol opeisen in de  
 procedure, ondanks de wetswijziging op 
1 januari (sinds begin dit jaar zijn slacht-
offers officieel procesdeelnemers, red.). 
Het kan niet zo zijn dat je een strafzaak 
hebt waarin het slachtoffer wel partij 
is, en dat je die vervolgens achter een 
 betonnen paal plakt, niet het woord 
wilt geven en van wie je geen last wilt 
 hebben. Laten we het zo stellen: baby 
X is verkracht. Toch heet het de zaak 
Robert M., en niet de zaak van baby X.’ 

Het is toch ‘de zaak tegen Robert M.’?
‘Zo ziet iedereen het, behalve het 
slachtoffer. Die denkt vaak: het gaat 
toch om míjn beroving, verkrachting, 
ontvoering? We hebben in dit land heel 
erg de gedachte dat het strafrecht er 
is voor de verdachte en dat je vooral 
geen emoties in de rechtszaal moet 
hebben, dus het slachtoffer liever ook 
niet. Dat is old school en miskent dat 
het  strafrecht ook een functie heeft 
van wiedergutmachung. Uit onderzoek 
blijkt dat het helend werkt als slacht-
offers vragen kunnen stellen aan de 
 verdachte. Hier hebben we al moeite 
om het spreekrecht gerealiseerd te 
 krijgen, laat staan dat je als slachtoffer 
ook vragen mag stellen.’ 

En u wilt een afschrift van het 
 psychologisch onderzoek van het 
Pieter Baan Centrum. 
‘Als je daarom vraagt, vallen ze in de 
rechtszaal van hun stoel. Ook dat is 
men niet gewend te geven, terwijl ik 
denk: het is godbetert toch een heel 
normale vraag?! Het gaat om iemand 
die zelf bekent nota bene 85 kinderen 
te hebben misbruikt. Ik kom op voor 
een fors deel van die kinderen, dan is 
het heel normaal als ik vraag: mag ik 
even een kopietje van de psyche van 
die man? Wij willen graag weten hoe 
dat zover heeft kunnen komen, zodat 
ouders het misschien kunnen begrijpen 
en die kinderen dat later zelf een plek 
kunnen geven.’ 

Het gaat hierbij wel om de privacy van 
de verdachte. 
‘Alles wat er in zo’n rapport staat, 
wordt besproken op zitting en is daar-
door openbaar. Het is wel zo dat deze 18

acteur in de advocatuur
Richard Korver studeerde rechten aan de  Universiteit 
van Amsterdam, nadat hij jarenlang als coach/ 
acteur advocaten, officieren van justitie en rechters 
trainde in communicatieve vaardigheden. Sinds 2000 
werkt hij als civielrechtelijk en  strafrecht ad vocaat. 
Hij doet graag zaken op het gebied van nieuwe 
 wetgeving, waaronder zaken van kroongetuigen en 
 schuldsanering.  ‘Dan vorm je recht, dat vind ik leuk. 
Advocaat zijn is iedere dag examen doen.’ 
Drie jaar geleden richtte hij samen met Mariëlle 
van Essen het kantoor Korver & Van Essen op. Ri-
chard Korver is op dit moment ook voorzitter van 
de  Landelijke Stichting Slachtoffers Zedendelicten 
(LANSZ).  


