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1. Definitie van de diverse problemen en samenhangende factoren

Op deze website gebruik ik expres de term KINDERSEX en niet KINDERPORNO! Volgens mij is 
“porno in het geheel de commerciële vorm van erotiek en heeft met het werkelijke leven weinig tot 
niets van doen. Mensen verdienen er geld aan, of het nu de ‘makers’ zijn of de deelnemers. De 
‘normale’ porno op deze website is vrijwel altijd van commerciële aard hoewel deze site dit NIET is.

Het Fata Morgana Erotisch Magazine probeert vanaf het begin te voldoen aan een menselijke 
behoefte, namelijk:

“Erotiek als een normale levensbehoefte integreren in het dagelijkse leven.”

Omdat de normen in deze tijd duidelijk versoepeld zijn ten opzichte van bijvoorbeeld 30 jaar geleden 
ligt de grens nu al hoger dan toen. Toch verkeert de vrije beleving van sex en het openlijk genieten 
van elkaars lichaam - zowel visueel als contactueel - nog steeds in een grijs en ‘geheimzinnig’ gebied. 
Toegeven aan de innerlijke verlangens wordt nog niet geaccepteerd en het openlijk genieten van 
anderen die zich bloot geven of die sex beleven wordt nog vaak veroordeeld. Vandaar dat de 
algemene porno nog altijd in een grijs gebied verkeert tussen de ‘normaal’ geaccepteerde wereld en 
de criminaliteit!

Het Fata Morgana Erotisch Magazine wil daarom sex en erotiek Vrij aanbieden om aan een behoefte 
te voldoen.

Een heel moeilijk en wereldwijd omstreden onderwerp is de plaats van KINDERSEX in ons dagelijks 
leven. Niet alleen de rechten van het kind komen hier ter sprake maar ook de rechten van de 
PEDOFIEL, de volwassen mens met voorliefde voor minderjarige kinderen, zijn hier de 
kernproblemen.

In de volgende hoofdstukken wordt mijn standpunt duidelijk gemaakt en uiteindelijk is het aan U - de 
lezer/bezoeker - om dit standpunt te accepteren of niet.

2. Standpunt met betrekking tot KINDERSEX

Tegenstanders van KINDERSEX denken natuurlijk meteen aan misbruikte kinderen, verkrachtingen 
en nog erger... Waar ik me natuurlijk ZEER sterk tegen verzet is het “gebruiken”, “misbruiken” en 
“inzetten” van kinderen tegen hun wil voor wat voor aktiviteit dan ook. Al is het maar meewerken aan 
een reclamespotje... Nu is sex met kinderen iets totaal anders en wil ik niet hiermee vergelijken.

Wat wel belangrijk is voor het kind zelf is de eigen sexuele ontwikkeling.

Eigenlijk begint deze al heel jong: vanaf een jaar of 2 â 3 beginnen kinderen zichzelf te ontdekken.

Enigszins begrip over wat sex nu eigenlijk inhoudt en sexuele gevoelens beginnen vanaf ongeveer 6 - 
7 jaar. Vanaf deze leeftijd is het uiterst belangrijk om deze gevoelens niet te verdrukken. Dit heeft in 
het verleden vaker dan tegenwoordig maar nog altijd tot veel gefrustreerde zielen geleid.



Nog steeds wordt kinderen wijsgemaakt dat het “vies” is om met jezelf te spelen. Niet alleen in 
Christelijke kringen weten ouders geen raad met de vragen van kinderen of de zelfontdekkende 
spelletjes. Bijna nooit reageren ouders positief en stimuleren zij de kinderen vooral door te gaan met 
het ontdekken van hun (sexuele) gevoelens. Vragen over sex worden wel beantwoord maar er wordt 
in de meeste gevallen bij verteld dat je “het” pas doet als je ‘groot’ bent en de “ware” ontmoet… Wat 
ze moeten doen in de tussentijd om de groeiende gevoelens te uiten of de mogelijkheden te 
verkennen wordt er niet bij verteld!

Wat zou beter zijn dan in de geborgenheid van het gezin elkaars lichamen ontdekken en van elkaar 
leren wat we fijn vinden! Er zijn niet veel gezinnen die iets dergelijks werkelijk doen!

Het standpunt wat ik hier probeer uit te dragen lijkt simpel:

Ontluikende gevoelens en verkennende handelingen van kinderen moeten gestimuleerd worden en 
mogen pertinent niet worden onderdrukt.

Zowel in de huiselijke kring als in openbare gelegenheden (school, sportclubs) moet hier ruimte voor 
worden vrijgemaakt. Ruimte voor de vrijheid van het kind.

Natuurlijk moet het kinderen (overal) worden duidelijk gemaakt dat je niet overal zomaar bloot mag 
lopen en met elkaar ‘spelen’. Er is een geldende cultuur en volgens mij mag die ook niet verdwijnen, 
sex en erotiek blijven volgens mij wel iets persoonlijks wat je niet mag opdringen aan de omgeving. 
Wie het wil en zoekt mag het vinden maar confronteer niet iedereen op ongewenste momenten met 
zinneprikkelende beelden of taferelen.

Voor kinderen betekent dit dat uitingen van sexuele en erotische gevoelens, in het openbaar of in 
huiselijke kring, niet mogen worden veroordeeld of zelfs verboden maar moeten worden begeleid. 
Keur het goed en leg eventueel uit hoe en waar ze het beter kunnen doen. Leg uit dat het een van de 
mooiste dingen van het leven is. Dat je die zeker mag delen met diegenen waar je van houdt maar dat
het wel tot de geborgenheid van een zekere privacy hoort. Juist voor kinderen is deze leeftijd van 
belang. Je leert ze ook niet op de stoep te fietsen, niet in de klas te eten, niet zomaar voor je beurt te 
praten, niet te knoeien met je eten, niet ... met je lichaam te spelen in de woonkamer waar iedereen bij
zit en daar op dat moment geen zin in heeft .. Doe het liever in je slaapkamer of, als daar op dat 
moment ook anderen zijn, eventjes op het ouderlijk bed! Geef er dus wel de ruimte voor!

Te vaak worden deze uitingen onderdrukt en vinden alle ‘verkenningen’ stiekem plaats. Als het jaren 
achtereen stiekem MOET omdat wie dan ook er geen ruimte voor biedt, ontstaan er altijd frustraties en
wordt het geen vrij en open mens op sexueel gebied!

Dit is juist de misdaad tegen het MENS ZIJN!

Laat dus nogmaals duidelijk zijn dat deze stelling niets te maken heeft met welk misbruik van kinderen
dan ook voor geen enkel belang of dit nu commercieel is, persoonlijk genot van kwaadwillenden of 
welk persoonlijk belang dan ook.

Vertoon van foto’s of films van een kind (erotisch of pornografisch) mag dan ook nooit zonder dat er 
goed over is nagedacht door verantwoordelijke ouders. Er zijn ook ouders die het juist spannend 
vinden of er simpelweg geld mee verdienen maar als het kind er later mee wordt geconfronteerd kan 
het ook weer schade oplopen! Hoezeer de handelingen zelf misschien ook in goede harmonie hebben
plaatsgevonden.

Zie hier het grote probleem van KIN DERSEX en kinderporno in de publiciteit.

Wie zegt dat het materiaal op verantwoorde manier tot stand is gekomen?

Wie gaat dit controleren?

Valt dit te controleren?

Daarom simpelweg verbieden van erotisch materiaal (inclusief films) is ook geen goede optie.

Hier kom ik in het volgende hoofdstuk op terug.

Op deze plaats gaat het over de plaats die KINDERSEX en kindererotiek moet hebben in

ons dagelijks leven.



Publicatie komt later nog uitvoerig aan de orde!

 

3 Standpunt met betrekking tot PEDOFILIE

We leven tegenwoordig in een tolerante samenleving. Bijna elk geloof en elke levensovertuiging wordt
geaccepteerd. Ook de soms wat bizarre liefhebberijen van individuen worden toegestaan. Wat zich in 
feite achter gesloten deuren plaatsvindt maakt niemand nog iets uit.

Blijven we hier even bij de vormen van sexuele geaardheid of uitingen dan is bijna elke vorm van sex 
toegestaan, zeker in de pornografie. Homofilie, alle vormen van SM, vele uitingen van bizarre sex en 
zelfs sex met dieren wordt getolereerd…

Waar moet echter de PEDOFIEL heen met zijn (of haar) gevoelens?

Van homofilie wordt nu algemeen aangenomen (niet unaniem overigens maar wel wettelijk 
geaccepteerd) dat het geen ziekte is maar een aangeboren afwijkende geaardheid. Zo lijkt verder elke
afwijkende voorliefde te worden getolereerd behalve… PEDOFILIE.

Bij het noemen van PEDOFIEL denken  mensen heel vaak aan de kinderlokker die zich in bosjes of 
flatportieken verborgen houdt tot hij (meestal een man) zich kan vertonen aan kinderen of hen kan 
aanvallen, betasten, misbruiken of zelfs… vermoorden!

De PEDOFIEL is dus bij voorbaat een misdadiger van de ergste soort.

Niets is hier ook weer minder waar!

De echte PEDOFIEL zal kinderen nooit iets aandoen!

Deze stelling is eigenlijk het belangrijkste kernpunt waar het om gaat.

Zo is niet elke heterofiel (de ‘normale’ mens dus...) een verkrachter.

Verkrachters zijn altijd zieke geesten die minder menswaarde in zich hebben dan verlangens naar hun
daden.

Het gaat hier te ver alle mogelijke vormen te bespreken. Hier wil ik het alleen hebben over het recht 
van de ‘normaal denkende mens’ waar de PEDOFIEL ook toe behoort, net als de hetero, homo of 
liefhebber van SM.

Als de maatschappelijk geaccepteerde mens zijn of haar gewenste genot vindt bij anderen en dit kan 
uitvoeren heeft niemand hier problemen mee.

Als de PEDOFIEL kinderen heeft of goede contacten heeft met mensen die kinderen hebben die hem 
of haar vertrouwen in de goede bedoelingen en alles dus van alle kanten met goedkeuren en 
welwillendheid plaatsvindt dan is het een misdadiger.

Hier klopt iets niet.

Van de PEDOFIEL moeten alle gevoelens onderdrukt worden. Nu is deze afwijking ook niet de 
makkelijkste. Juist om het kind te beschermen mag het niet zo maar op straat met iedereen 
aanklampen en meegaan. Daar ben ik ook van overtuigd. Als twee volwassenen echter elkaar 
tegenkomen en zeggen “Zullen we?” dan is er niets aan de hand.

De PEDOFIEL kan het eigenlijk nooit zomaar zoeken.

Soms leidt het lot de PEDOFIEL in een situatie waarin de gevoelens tot uiting kunnen komen.

En dan moet er weer angst worden onderdrukt want als het eens misgaat …

Kinderen kunnen soms op latere leeftijd ‘aangifte’ doen van misbruik terwijl het allemaal in goede 
harmonie is gegaan. Sexueel contact is echter strafbaar en een machtig wapen als de gevoelens 
vanuit het kind veranderen en het op latere leeftijd ‘wraak’ wil nemen! Ook dit gebeurt en er zijn vele 
strafzaken bekend waarin de PEDOFIEL altijd aan het kortste eind trekt.

De PEDOFIEL staat er alleen voor en kan zich niet anders dan ongeloofelijk eenzaam voelen!

Het standpunt hier is dan ook dat het Fata Morgana Erotisch Magazine de rechten van de PEDOFIEL 
erkent en gelijkstelt aan dat van elk ‘normaal geaccepteerd’ mens. Omdat het nu eenmaal erg moeilijk 



is voor de PEDOFIEL om gevoelens te uiten en contacten te leggen zou vertoning van fotografisch 
materiaal in een behoefte kunnen voorzien, net zoals ‘normaal’ pornografisch materiaal dat is voor de 
contactarme normale mens of  zoals dat stimulerend werkt bij de erotische beleving.

Op de vertoning van fotografisch materiaal in het algemeen kom ik later nog terug.

De rechten van de PEDOFIEL moeten worden onderkend en geaccepteerd.

Misbruik van PEDOFIELE gevoelens die tot misbruik van kinderen leiden moet WEL sterk worden 
veroordeeld.

Hierin onderscheidt het Fata Morgana  Erotisch Magazine zich dus pertinent van alle websites en 
overige organisaties die PEDOFILIE, KINDERSEX en kinderporno promoten.

4. Eindconclusie en standpunt met betrekking tot publicaties

Ter ondersteuning en promotie van de standpunten genoemd bij 3 en 4 plaatst het Fata Morgana 
Erotisch Magazine fotografisch materiaal. Het doel hiervan is dus tweeledig:

- acceptatie en stimulatie K NDERSEX

- acceptatie rechten en ondersteuning behoefte PEDOFIEL

Het materiaal wat geplaatst wordt is volgens ons in goede harmonie tot stand gekomen.

Deze conclusie trekken wij uit de gevoelens die uit het materiaal naar voren komen als deze 
redelijkerwijs zichtbaar zijn. Hierbij is gekeken naar gelaatsuitdrukkingen en natuurlijke poses.

Materiaal waaruit op te maken valt dat enige vorm van dwang toegepast kan zijn wordt NIET geplaatst
tenzij ter nadrukkelijk vermelde illustratie van misstanden en veroordeling hiervan.

Er wordt in het algemeen zo vaak gezegd dat het ZIEN van pornografisch materiaal aanzet tot sexueel
geweld zoals verkrachtingen en zelfs moord.

Toch is ‘gewoon’ pornografisch materiaal inmiddels gelegaliseerd en vertoning van KINDERSEX niet.

Het standpunt hierbij is duidelijk: de zieke geest zoekt toch wel zijn genot, met of zonder porno.

Dat geld net zo goed voor KINDERSEX.

Het is al eerder verklaard: de ‘normale, gezonde’ PEDOFIEL zal een kind nooit kwaad doen.

De zieke ‘PEDOFlEL’ of wie zich hiervoor uitgeeft zoekt het toch...

Vertoon van KINDERSEX of kindererotiek zal dus niet leiden tot meer misbruik van kinderen.

Ons standpunt is duidelijk:

Juist het VERBIEDEN van fotografisch materiaal met verantwoorde KINDERSEX en kindererotiek leidt
tot een vaag crimineel circuit wat niet of nauwelijks te controleren valt. Het uitsluitend bestrijden van 
de gevolgen zal het niet uitbannen. Legalisering zal openheid bieden en verregaande 
controlemogelijkheden openen.

Maar dan moeten wel eerst de rechten van het kind en die van de pedofiel erkend worden!

Genoeg redenen om onze standpunten te accepteren.

 

5. Acceptatie


