In de knop gebroken
Schrijver: Dr. Amy Hammel-Zabin
Dr. Amy Hammel-Zabin ontmoette Alan tijdens haar werk als
muziektherapeute in de gevangenis waarin hij opgesloten
zat. Alan stelde zich voor haar open en bekende seksueel
misbruik van honderden kinderen.
Dit boek bevat een reeks brieven aan de auteur waarin Alan
uitlegt hoe de geest van een pedofiel werkt. In een poging
ouders te helpen hun kinderen te beschermen voor
pedofielen zoals hijzelf, beschrijft Alan nauwkeurig hoe hij
zijn slachtoffers selecteerde en benaderde. Hij geeft de lezer
het inzicht om vroege alarmsignalen te erkennen.
Hij wijst tevens naar het feit dat pedofilie niet komt van de vreemde man die in de
straat geschenkjes en snoep uitdeelt. Integendeel, het is de leuke jongen van de
buren, de verre verwant, de lieve babysitter, ... Ook kerken, scholen en
jeugdbewegingen zijn niet zo veilig als men zou denken.
Door het boek geeft Dr. Amy Hammel-Zabin haar deskundige analyse van Alans
brieven. Zabin, die zelf een slachtoffer van seksueel misbruik was, vergelijkt de
motivatie en volharding van misbruiker Alan met haar eigen verhaal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit boek bevat voornamelijk verhalen vanuit de persoonlijke ervaringen van de
auteur, Amy, en de beruchte pedofiel ‘Alan’, die openhartig schrijft over zijn
misbruikpraktijken.
In dit boek wordt geen moeite gedaan om de zaken te verzachten, te ontwijken of te
verbloemen. Dat maakt het deels ook een schokkend boek. Door alles duidelijk te
benoemen wordt pijnlijk duidelijk hoe de verwrongen geest van een pedofiel werkt.
Verbluffend zijn ook de overeenkomsten in het gedrag van daders en slachtoffers
van misbruik. Zij kampen deels met dezelfde problemen: het gevoel ‘anders’ te zijn,
dit met niemand te kunnen delen, zich schuldig voelen, geen verantwoordelijkheid
nemen, en een extreme controlebehoefte.
‘In de knop gebroken’ geeft een unieke kijk in de wereld van pedofilie. Persoonlijk
vind ik het knap dat de auteur de schokkende inhoud weergeeft, maar tegelijkertijd
de dader ‘Alan’ zijn menselijkheid niet ontneemt.
Het boek eindigt met een serie adviezen ter preventie van onze kinderen en tips voor
ouders wiens kind slachtoffer is geworden van misbruik. “Luisteren [naar kinderen] is
het belangrijkste instrument van de pedofiel en dat moet dus het wapen worden
waarmee je kinderen tegen seksueel misbruik beschermt.”

Daarnaast concludeert de auteur dat seksueel misbruik van kinderen alleen te
bestrijden is als we de feiten onder ogen durven zien, durven te benoemen en (als
maatschappij) onze woede opzij kunnen zetten.
Een aanrader als je je wilt verdiepen in dit onderwerp, waarbij de tip: neem tijdens
het lezen regelmatig even een adempauze.
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