
Miranda praat met neef die haar jarenlang 
misbruikte: ‘Dapper van hem om mee te werken’
Als klein meisje werd ze jarenlang seksueel misbruikt door haar neef. Ruim dertig jaar later 
gaat de 47-jarige Miranda Freriks voor de camera het gesprek aan met de dader in de tv-
documentaire Niks aan de hand.
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Iets met vergeving, daar heeft dit mee te maken. Of nee, het heeft juist alles met vergeving te 
maken. Miranda Freriks zoekt naar de juiste formulering, ze wikt en weegt de woorden zorgvuldig. 
Woorden die ze heel lang niet had en toen ze ze uitsprak, werden ze niet gehoord. Tot nu. ,,Zonder 
vergeving stagneert alles. Ik ben niet gelovig of zo. Maar voor mij geldt: als je niet in staat bent te 
vergeven, leg je de dader maar ook jezelf levenslang op. Ik zeg niet dat het makkelijk is en ook niet 
dat iedereen dit zo moet doen, maar vergeving gaf mij ruimte. Daarom kan ik dit nu doen, denk ik. 
Ik moest er wel 47 voor worden.’’ 

De Veluwe is nog altijd haar thuis. De natuur zit haar in het bloed, in de familie van haar vaders 
kant zaten boswachters en jachtopzieners. Ze komt er ook veel, maar één stuk bos laat ze voor wat 
het is, ze zal er geen voet meer zetten. In dat bos, bij een dorp onder de rook van Apeldoorn, waren 
de bomen stille getuigen van hoe ze jarenlang seksueel werd misbruikt door haar negen jaar oudere 
neef. Hij had er een hut voor gemaakt, die volledig ondergronds was. Het misbruik vond vanaf haar 
vierde jaar plaats en duurde bijna tien jaar. Niemand had iets in de gaten. 

Film

Ruim dertig jaar later maakt regisseur en vriendin Heleen Minderaa een documentaire over deze 
ingrijpende periode: Niks aan de hand. Miranda gaat voor de camera in gesprek met de dader, haar 
neef, en toont het buitengewoon complexe web waarin alle betrokkenen van seksueel misbruik 
vastzitten. ,,Het zijn de stukjes van een complexe puzzel waar ik naar op zoek was. Het was dapper 
van hem om mee te werken. Het heeft mij geholpen antwoord te krijgen. Ik hoop anderen weer te 
helpen met deze film.’’

Er ging ruim twintig jaar therapie aan vooraf voor ze zover heeft kunnen komen. ,,Ik heb 
verschillende therapieën gehad en allemaal hebben ze een stukje bijgedragen. Uiteindelijk kwam de 
doorbraak bij een psychiater die de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) stelde en mij 
behandelde. Van daaruit kon ik gaan bouwen. Er ontstond ruimte. Toen ook kreeg ik de moed 
mensen te zoeken die mij konden helpen dit verhaal naar buiten te brengen. Die vond ik in regisseur
Heleen Minderaa. Samen zijn we op zoek gegaan naar de laatste puzzelstukjes. Na jaren van net 
doen alsof er niets aan de hand is, kan niemand nog langer wegkijken. Ook ik zelf niet. Kennelijk 
heb ik dit podium nodig, zo groot en voor zoveel mensen.’’
Het was dapper van hem om mee te werken. Het heeft mij geholpen antwoord te krijgen.

Fijn gezin

Aandacht voor haar situatie is niet haar doel geweest. ,,Het is een grote bijvangst maar ik hoop dat 
deze documentaire vooral zal bijdragen aan inzichten die nodig zijn om kinderen dit lot te besparen.
Want misbruik vindt iedere dag plaats, ook in onze eigen omgeving. Ik kom uit een fijn gezin met 
lieve ouders en toch gebeurde het dat ik, hun kind, onder hun neus volledig de vernieling in werd 
geholpen door seksueel misbruik. Niemand had iets door.’’



Lieve oma

Thuis niet, op school niet en ook haar vriendinnetjes hadden niets in de gaten. ,,En toen er toch een 
vermoeden was, ontkende ik. De pleger was ook onderdeel van mijn ‘veilige’ familie, dat maakte 
het even vertrouwd als bedreigend. Ik mocht niets zeggen, ik stikte er bijna in. Wat als ik het mama 
en papa vertel? Oh nee, dat mag niet, dat kan niet. Dan maak ik ze heel verdrietig. Je bent alleen 
maar bezig om ervoor te zorgen dat niemand er achter komt. Want hij had mij gezegd dat als ik iets 
zou zeggen, oma een hartinfarct zou krijgen. Mijn lieve oma, dood? Nee, dat mocht niet gebeuren, 
nooit. Dus hield ik mijn mond.’’

Ze haalt diep adem. ,,Het is ingewikkeld. Zolang we niet goed begrijpen hoe ingewikkeld het 
allemaal is, zijn oplossingen heel moeilijk. Daarvoor hebben we het hele verhaal nodig, óók van de 
pleger. Dan is er meer kans op voorkomen en herkenning. En op het stoppen van misbruik.’’

Boos

Vier jaar was ze, vijf dagen later zou ze vijf jaar worden. Wat normaal gesproken een feest moet 
zijn, werd het begin van een jarenlange levensechte nachtmerrie. ,,Hij paste die avond op. Ik lag al 
in het grote bed van mijn oom en tante toen mijn neef bij mij kwam en uitlegde wat mensen doen 
als ze elkaar lief vinden. En wat ze doen als ze elkaar heel lief vinden. Daarna deed hij het voor. 
Later bouwde hij de hut in het bos. Die vreselijke hut, afschuwelijk. Op mijn dertiende stopte het, 
hij was bang dat ik zwanger zou raken.’’

Ze is achttien als ze haar ouders inlicht. ,,Het ging niet meer. Het geheim was te zwaar, ik overwoog
zelfs van een flat af te springen’’, vertelt ze. Met een flauwe lach: ,,Maar daar zou ik mijn ouders 
nog veel meer verdriet mee doen. Geen goed plan dus. Mijn vader was zo boos, werd razend toen ik
het vertelde. Op iedereen maar ook op mij. Want ik had niets gezegd. ,,Mijn vader was 
shovelmachinist, hij wilde bij mijn neef de pui eruit rammen. Ook geen goed plan. Ik had liever dat 
hij erover ging praten. Maar natuurlijk valt er niet over te praten, dat is zo moeilijk. Het is ook niet 
meer goed gekomen. Als de auto van mijn neef bij opa en oma stond, keerden mijn vader en moeder
om.’’

Controle

De familie wordt ingelicht. Maar tot op de dag van vandaag weet Miranda niet welke familieleden 
het wel wisten en wie niet. Feit was dat het opnieuw stil werd. ,,Ik dacht: nu gaat het gebeuren maar
er gebeurde niets, helemaal niets. De familie kon niet met de situatie omgaan, dus gebeurde er niets.
Zo werkt het vaak in families. Niet goed maar wel begrijpelijk. We doen alsof er gewoon niets is, en
dan is er ook niets. Dus zaten we gewoon op verjaardagen bij elkaar. En aten taart. 
Heel verstikkend.’’

Miranda komt erachter dat haar neef zelf ook jarenlang seksueel misbruikt is. Door een docent die 
hem thuis bijles gaf. Hij vertelt in de film dat hij zich een sukkel voelde. ,,Hij noemde zichzelf ‘een 
mongool’ die zich heel slecht voelde over zichzelf. Hij miste oprechte aandacht en liefde van zijn 
ouders. Door op zijn beurt mij te misbruiken, ging hij zich beter voelen. Hij had de controle over 
mij. Van die bijlesleraar mocht hij niets zeggen en hij bedreigde mij weer op zijn beurt. Nu begrijp 
ik dat hij zijn mond moest houden omdat hij ook werd misbruikt. Zo ontstaan er allemaal ‘bondjes’,
die ongelofelijk moeilijk te doorbreken zijn.’’



Levensbelang

Nog niet zo heel lang geleden maakte ze een eind aan die spanning. ,,Ik ben naar mijn neef gegaan 
en heb gezegd: ‘Ik vergeef je en ik maak het uit’. Dat klinkt gek, alsof er sprake was van 
verkering.’’

Ze besloot geen aangifte te doen. ,,Ik had hem kunnen aangeven, ik heb het niet gedaan. Hij had 
gestraft willen worden, begrijp ik nu van hem. Boete willen doen, de cel in. Maar dat had mij niet 
verder geholpen. En hem denk ik ook niet. Nu heeft hij meegewerkt aan de documentaire en erkent 
hij voor de camera zijn misstappen. Die erkenning is heel belangrijk, misschien zelfs wel van 
levensbelang. Juist als het zo dichtbij is. Misbruik is veel dichterbij dan we denken. Wat er thuis 
gebeurt, ziet niemand. Er is niks aan de hand. Maar dat niksaan-de-handgedoe managen, is een hele 
klus. Ik was er heel goed in maar vroeg of laat sloopt het je. Ik hoop dat de film het verschil gaat 
maken voor mensen die in eenzelfde situatie zitten en voor mezelf hoop ik op een beetje rust. Wat 
zou het fijn zijn als het nu klaar is.’’
De neef van Miranda wil geen interview geven. Alles wat hij kwijt wil zit in de film, laat hij deze 
krant weten.


