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Aanleiding 

Op 6 februari jl. is er een set met Kamervragen verzonden aan OCW door dhr. 

Van Haga (Groep Van Haga) over het kinderboekenweekgedicht van Pim 

Lammers. Hiervoor is op 28 februari jl. een uitstelbrief in de lijn gezet, omdat er 

afstemming nodig was met onder andere het ministerie van JenV en de 

beantwoording samenvalt met de recesperiode. Via deze nota vragen we u 

akkoord te gaan met het ondertekenen van de brief aan de Tweede Kamer met de 

daarbij behorende beantwoording van de Kamervragen. 

Kernpunten 

Op 4 februari jl. heeft Lammers zich teruggetrokken na het ontvangen 

doodsbedreigingen. De ontstane ophef kwam voort uit een verhaal Trainer, dat hij 

schreef in 2015, voor een literair tijdschrift. In dit verhaal wordt ingegaan op 

seksueel misbruik van volwassen bij minderjarigen.  

 

Nadat bekend werd gemaakt dat Lammers het Kinderboekenweekgedicht zou 

schrijven, dook dit verhaal opnieuw op. In reactie hierop is de christelijke 

actiegroep Gezin en Gevaar een petitie gestart. Daarnaast kwamen er reacties 

van een aantal bekende Nederlanders en werden door Van Haga Kamervragen 

gesteld. In de vragen wordt niet ingegaan op de doodsbedreigingen en ligt vooral 

de nadruk op verheldering voor de keuze voor Pim Lammers, de betrokkenheid 

van OCW en vragen rondom promotie en confrontatie van 

seksualiteitsvraagstukken bij kinderen.  

 

Het OM heeft een deel van de bedreigende berichten en reacties beoordeeld. 

Inmiddels zijn de eerste twee verdachten verhoord. Verder onderzoek loopt nog. 

Toelichting 

In de beantwoording van de vragen is de rol van OCW nader toegelicht en de 

onafhankelijke positie van de stichting CPNB. Intern zijn vraag 6 en 7 afgestemd 

met de Directie Emancipatie en vraag 10 is afgestemd met Directie Primair 

Onderwijs. Daarnaast heeft er met het ministerie van JenV afstemming 

plaatsgevonden over de beantwoording van de vragen rondom de strafbare feiten 

en kinderrechten.  
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