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WAAROM BELANDEN 
REFOMEISJES ‘ACHTER 

HET RAAM’?

G

‘Fall in love’

Gedwongen werken als prostituee op 
de Wallen. Het overkwam Susan (22), 
die in een plaatselijke supermarkt 
werkt. Ze maakte een profiel aan op 
één van de sociale media. „Ik zette er 
geen rare foto’s op, weinig informatie 
en zeker geen persoonlijke gegevens.”

Via internet krijgt ze contact met 
Dennis. „Het leek een leuke jongen. 
Hij had interesse in me, was gezellig 
en sociaal. We chatten vaak en had-
den zo goede gesprekken met elkaar.” 

Deur op slot
Na drie maanden vraagt Dennis 

om een keer in het echt af te spreken. 

Susan heeft daar wel zin in. Hij heeft 
echt belangstelling voor haar. Ze wil 
wel afspreken in haar eigen woon-
plaats. Voor de veiligheid. „De eerste 
afspraak was fijn. Dennis bleek su-
perleuk en precies zoals hij zich ook 
via sociale media liet zien. Een lieve 
jongen, een tikje onzeker, maar heel 
gezellig als hij eenmaal loskomt.”

 De middag vliegt voorbij. De vol-
gende morgen stuurt hij een berichtje 
of Susan zin heeft naar Amsterdam te 
komen om samen iets leuks te doen. 
Ze twijfelt even maar stemt toe. Er 
kan gewoon niets fout gaan. „Dennis 
zou met me naar de stad gaan, maar 
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tekst W. DE JONGSTE  |  beeld  HERBERT BOLIER • HUIBERT VAN ROSSUM 

Ze zijn er nog steeds, alleen werken ze nu veel  
slinkser en sneller dan een paar jaar geleden: loverboys. 

Ook onder refomeisjes maken ze slachtoffers. Hoe 
gaan ze te werk? Hoe houd je meiden uit hun handen? 
„Via internet zijn veel contacten mogelijk waar ouders 

geen zicht op hebben.”

G EVALLEN
Thema
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eerst moet hij nog even langs vrien-
den om wat af te geven. Dat vond ik 
prima. Ik ging met hem mee naar bin-
nen. De deur ging achter me op slot. 
Totaal onverwacht zei hij dat ik mijn 
telefoon moest afgeven. Vervolgens 
sloeg hij me hard in mijn gezicht.” 

Susans identiteitskaart en tele-
foon worden afgepakt, haar simcard 
doorgeknipt. Ze wordt een zijkamer 
ingeduwd waar drie mannen zijn die 
haar verkrachten. „Ik kon er niets te-
gen doen en was volkomen in shock.”

Helaas weet niemand waar ze 
is. „De nacht was lang, donker en 
afschuwelijk, maar de volgende dag 

„De deur ging achter 
me op slot. Totaal 
onverwacht zei hij 

dat ik mijn telefoon 
moest afgeven” 

SUSAN



34

was nog erger. Dennis nam me mee naar de 
Wallen. Hij bedreigde me en dwong me om 
achter een raam te gaan. Ik stond er doods-
bang en trillend. Wat gebeurt er? Hoe kom ik 
hier weer weg? Wat moet ik doen?” 

Achter het raam
Verstijfd van angst staat ze achter het raam 

en wordt er non-stop in de gaten gehouden. 
Ze krijgt klanten. „Ik voelde me vies, gebruikt 
en kapot. Ik wilde weg, maar wist niet hoe. De 
angst verlamde me. Wie kon ik nog vertrou-
wen?”

Elke dag wordt Susan naar de Wallen 
gebracht en opgehaald. Als ze werkt, heeft ze 
haar identiteitskaart bij zich, maar na het werk 

moet ze die weer afgeven. Als de politie een 
controle uitvoert, valt ze dan ook niet op. „Ze 
vroegen niet door en zelf durfde ik ook niets 
te zeggen, want Dennis stond in de buurt op te 
letten.” 

Buiten de deur gezet
Na anderhalve week krijgt ze Dennis zover 

dat ze naar haar eigen appartement mag om de 
kat eten te geven. Hij gaat mee. „Ik realiseerde 
me dat dit misschien wel de laatste keer was 
dat ik mijn huis zou zien.” 

Maar dan gebeurt er iets onverwachts. 
Terwijl ze in het appartement zijn, gaat de 
deurbel. „Mijn ouders stonden voor de deur. Ze 

maakten zich grote zorgen, omdat ze me niet 
meer konden bereiken. Ik zei dat het goed met 
me ging, maar mijn vader zag de angst in mijn 
ogen.”

Als haar vader door het raam kijkt, ziet hij 
een jongen rondscharrelen door de flat. „Mijn 
vader vertrouwde het niet. Hij duwde me opzij, 
pakte Dennis bij zijn kraag en zette hem buiten 
de deur. Toen brak ik. Ik heb alles verteld.” 

Susan doet aangifte bij de politie en er 
volgt een rechtszaak. Dennis krijgt vier jaar 
gevangenisstraf. „Vrienden van hem belden me 
daarna nog regelmatig op om me te bedreigen. 
Dat ging zo’n half jaar door. Ik was echt heel 
bang. Maar daarna heb ik de knop omgezet. Ik 
dacht: als ze me willen, dan komen ze maar! 

Als één van hen belde, zei ik: 
‘Kom maar. Alleen stel je toch 
niks voor’. Daarna was het snel 
afgelopen.”

Onderbuikgevoel
Mensen die ze van vroe-

ger kende, konden zich niet 
voorstellen dat dit bij Susan kon 
gebeuren. „Ze zeiden: ‘Je bent 
zo stoer. Waarom liet je over je 
heen lopen?’ Ik kon ook prima 
voor mezelf opkomen. Toch 
kon ik niet tegen deze jongen 
op. Het eerste contact met deze 

jongen was leuk en gezellig. Ik zocht er niks 
achter. 

Toen ik naar Amsterdam ging, had ik wel 
het gevoel dat er iets niet klopte. Zo’n ‘onder-
buikgevoel’. Maar ik deed er niets mee. Nu 
weet ik beter. Zo’n gevoel, daar moet je naar 
luisteren! Dat wil ik ook tegen andere meiden 
in zo’n situatie zeggen.”

Ze is vastbesloten om haar leven weer op de 
rails te krijgen. „Een nieuwe vriend, daar moet 
ik nog niet aan denken. Ik zal dit eerst moeten 
verwerken.”

Susan is een gefingeerde naam. Het verhaal is 

echter waargebeurd.
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„Ik stond doodsbang en 
trillend achter het raam. Wat 

gebeurt er? Hoe kom  
ik hier weer weg?”

SUSAN  BELANDDE BINNEN KORTE TIJD IN DE PROSTITUTIE
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LOVERBOYS 3.0

Om het probleem te begrij-
pen, is het belangrijk om 
te beseffen in welke fase 
de meeste slachtoffers zich 

bevinden, zegt Heleen Haak. „Het zijn 
meestal pubers. Een puber is aan het 
ontdekken. Omdat ze vaak onzeker 
zijn, zoeken ze bevestiging, aandacht en 
erkenning. En veel van wat ze denken 
en meemaken, houden ze liever voor 
zichzelf. 

Ze praten er liever niet over met hun 
ouders. Ze voelen zich niet altijd door 
hen begrepen. Of ze zijn bang dat hun 

ouders hun oordeel al bij voorbaat klaar 
hebben. Ze hebben niet altijd het idee 
dat er echt naar hen geluisterd wordt.”

Loverboy 3.0
En dan lopen er zomaar jongens met 

verkeerde bedoelingen die onzekere 
puberwereld binnen, om daar slacht-
offers te maken. Heleen: „Twintig jaar 
geleden stonden ze hun slachtoffer 
bij het schoolplein op te wachten. Nu 
gebeurt dat steeds vaker anoniem via 
internet. Cadeautjes beloven en geven 
zie je steeds minder. 

Heleen Haak:
„Het gebeurt steeds vaker 

anoniem via internet”
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Onzekere pubers, licht beperkte jongedames, maar ook refo-
meisjes zijn al jaren doelwit. Maar Heleen Haak (52), coördinator 

preventiewerk bij het Scharlaken Koord, ziet een ontwikkeling 
in de manier waarop loverboys te werk gaan. „Ze zijn harder, 

gewelddadiger en sneller dan twintig jaar geleden.”

  Pubers zijn vaak 
slachtoffer, zegt 
Heleen Haak. „Ze 
zijn vaak onzeker 
en zoeken aan-
dacht en erken-
ning.”

G EVALLEN
Thema
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We beleven de tijd 
van ‘Loverboy 3.0’: 
ze chatten via sociale 
media en hebben soms 
al na een paar weken 
hun slachtoffer gevan-
gen. Met pikante foto’s 
die ze van zo’n meisje 
bemachtigd hebben, drijven 
ze een wig tussen de deur en laten 
niet meer los. Ze zijn harder, gewelddadiger 
en sneller geworden. Dit soort jongens zijn ‘ge-
woon’ mensenhandelaren.”

Refo-meisjes
Internet maakt het hen makkelijk, zegt 

Heleen. „Ze kunnen zich anders voordoen dan 
ze zijn. Soms hebben ze verschillende profielen 
met verschillende karakters en voorliefdes. Uit 
de reacties die ze krijgen, kunnen ze degenen 
eruit halen bij wie ze de meeste kans denken te 
maken. 

Ook refo-meisjes worden slachtoffer. Dat is 
wel te verklaren, zegt ze. „Ze kunnen lastiger 
‘nee’ zeggen. De meisjes zijn vaker gezags-
getrouw en weten minder goed aan te geven 
waaróm ze ‘nee’ zouden moeten zeggen. Al heb-
ben ze wel het besef: wat ik doe, is zonde.” 

Slachtoffers raken emotioneel flink bescha-
digd. „Ze binden zich later over het algemeen 
minder gemakkelijk, omdat het vertrouwen weg 
is. Ze gaan moeilijk een blijvende relatie aan. 
Er is een knauw gekomen in hun zelfrespect en 
eigenwaarde. Sommigen lopen een posttraumati-
sche stressstoornis op.”

Experimenteren
Het aantal meisjes dat slachtoffer wordt, 

groeit nog steeds. „Twintig jaar geleden beland-
den zo’n vijftienhonderd minderjarige meisjes in 

Nederland in de pros-
titutie. Nu wordt het 
aantal van drieduizend 
genoemd, voornamelijk 
meisjes.”

Je zou verwachten dat 
de huidige generatie opvoe-

ders van de gebeurtenissen 
heeft geleerd en hun kroost tegen 

dit soort uitwassen kan beschermen. 
Dat is kennelijk niet zo. Heleen: „Ook bij de 
huidige generatie ouders zit nog steeds een stuk 
handelingsverlegenheid.”

Hoe komt dat? Heleen ziet wel een aantal oor-
zaken. „Als er seksuele opvoeding wordt gegeven, 
spreken we eerder over wat er fout kan gaan dan 
over hoe het goed kan gaan. De boodschap die 
bij kinderen voornamelijk blijft hangen, is: ‘Geen 
gemeenschap voor het huwelijk’. 

Er wordt vaak met de norm begonnen. De 
waarde die erbij hoort, begrijpen wij als volwas-
senen, maar een puber niet altijd. Je bent er niet 
niet met ‘God bedoelde het zo’.

We denken al snel dat de kinderen de Bijbelse 
normen en waarden wel zullen overnemen. Maar 
zover zijn ze vaak nog helemaal niet. Voor veel 
pubers is het nog onzeker of ze datgene wat hun 
ouders vinden wel voor zichzelf willen overne-
men. Ook op Bijbels gebied. 

Ze zijn eerder bezig met ontdekken en experi-
menteren dan met het overnemen van waarden 
en normen. En dat in een fase waarin ze ook 
lichamelijk gezien toegroeien naar hun vriend of 
vriendin.”

Open gesprekken
De rol van ouders in deze fase is dan ook heel 

belangrijk, vindt Haak. „Ga als opvoeder het 
gesprek aan over het belang van een gezonde 
seksuele ontwikkeling. In onze tijd van internet 

F A L L  I N  L O V E  •  H E L E E N  H A A K

„We beleven de tijd van ‘Loverboy 3.0’: ze 
chatten via sociale media en hebben soms al 
na een paar weken hun slachtoffer gevangen”

HELEEN HAAK



3838

Bij Operando kun jij: 

- werken wanneer het jou uitkomt
- werken naast j studi o gezin
- werken met passi in d  

www.operando.nl
085 - 064 52 10

info@operando.nl

 BIJBELGETROUW 

 BETROKKEN  PERSOONLIJK 

 BETROUWBAAR 

VGS is de partner voor het christelijk-reformatorisch 

onderwijs. Wij ondersteunen scholen met personeel 

en financieel advies, ontzorgen met administratieve 

dienstverlening en behartigen de belangen van onze leden.

DE VGS 
BRENGT  
SCHOLEN  
TOT BLOEI!

Kijk op www.vgs.nl hoe wij dit vormgeven.

HET

VOOR 
ELKAAR

ABONNEMENT
Abonnement geven 
of ontvangen?
Meld u aan

Voorwaarden
Door ontvanger moet 
aangetoond kunnen 
worden dat abonnement 
zelf niet betaald kan 
worden. 

Kijk voor de 
voorwaarden op www.
gezinsgids.nl/voorelkaar
Of bel 030 230 35 00 
(vraag naar Jessika de 
Bruijn)

Niet iedereen die graag een abon-
nement op de GezinsGids wil kan dat 
ook betalen. Daarom is er op initiatief 
van lezers een nieuwe abonnements-
vorm gekomen: een abonnement om 
weg te geven.

Zo werkt het: Meld uzelf aan om te 
schenken óf om te ontvangen • Als 
er voor een ontvanger een schenker 
beschikbaar is, wordt het abonnement 
geactiveerd • Schenker betaalt € 
21,50 • GezinsGids betaalt de andere 
helft • Abonnement heeft een looptijd 
van een halfjaar • Daarna opnieuw 
aanmelden • Anonimiteit van beide 
partijen is gegarandeerd.

NIEUW!
Schenk een half-

jaarabonnement 
voor € 23,-



GezinsGids  •  11 april 2019

praten jongeren minder over seksualiteit, 
omdat ze hun informatie van internet halen. 
Maar wat zien ze daar? 

Jongeren vinden het steeds normaler om 
seksuele omgang te hebben met iemand 
zonder dat ze een officiële relatie hebben. 
Vaak hebben ze door voorlichtingsprogram-
ma’s geleerd ‘hoe het moet’, maar daarin 
leren ze niet hoe ze met respect met een 
ander omgaan. Uit onderzoeken blijkt ook 
dat kinderen op steeds jongere leeftijd naar 
porno kijken. 

Als je daar iets tegenover wilt stellen, zul-
len we het met onze kinderen concreet over 
het meest intieme leven moeten hebben. 

Stel jezelf daarbij kwetsbaar op. Wat heb 
je zelf meegekregen of juist gemist? Vertel 
dat aan je kinderen. Laten we vooral ook 
zeggen hoe het goed kan gaan. Kunnen we 
iets met de opmerking ‘God heeft je heel 
mooi geschapen en daar mag niet iedereen 

zo maar gebruik van maken’? Vertel over 
wederzijds respect, over wat een goede rela-
tie inhoudt en ook over grenzen. 

Wees in zo’n gesprek belangstellend. 
Zorg voor een sfeer waarin vragen – ook 
lastige – gesteld mogen worden.”

Positief
Ook grootouders kunnen hierin een rol 

hebben, vindt Haak. „Persoonlijk vind ik 
hun rol uniek. Zij hebben niet direct een 
opvoedende rol en daardoor meer de ruimte 
en afstand om in gesprek te kunnen gaan. 
Ze hoeven niet te oordelen. Geweldig als 
kinderen zo bij opa en oma terechtkunnen.”

Gelukkig is er ook positief nieuws. „Het 
grootse deel van de jongeren onder de 
vijfentwintig jaar geeft aan het liefst een 
langdurige relatie met dezelfde persoon te 
willen. Die wens is er dus. Laten we daarop 
inspelen.”
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  Om te voorko-
men dat meis-
jes slachtoffer 
worden, is het 
belangrijk om 
het gesprek aan 
te gaan, vindt 
Heleen Haak. 
„Stel je als ouder 
kwetsbaar op.”

Lees verder 
op pagina 40.

„Ga als opvoeder 
het gesprek 

aan over het 
belang van een 

gezonde seksuele 
ontwikkeling”

HELEEN HAAK
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Waardering maakt weerbaar

F A L L  I N  L O V E  •  P A U L I E N  M I D D E L K O O P40

tekst C.A. SCHIPAANBOORD-DE VOS  |  beeld  HUIBERT VAN ROSSUM 

Weten wie je bent en waar je kracht ligt, je grenzen voelen 
én durven aangeven. Meiden die dat in de opvoeding 

meekregen, zijn minder vatbaar voor loverboys, zegt Paulien 
Middelkoop (34). Vanuit de burgerlijke gemeente Ede doet 
ze preventiewerk. „Als een meisje vertelt dat ze iets heeft 

gedaan wat ze niet wilde, raakt mij dat.”

G EVALLEN
Thema

  Paulien werd door de 
gemeente Ede benaderd 

om uit te zoeken wat 
reformatorische meiden 
beweegt die betrokken 

raken in ongezonde con-
tacten. Daarbij gaat het 

niet alleen over loverboys, 
maar ook bijvoorbeeld 

over sexting, wisselende 
seksuele contacten en 

alcoholgebruik waardoor 
grenzen vervagen. 
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Een jongen overlaadt een 
meisje met mooie cadeaus 
en probeert zo haar ‘liefde’ 
te winnen: als dit gebeurt, 

gaat er al snel een lampje branden. 
Maar vaak gaat het veel sluipender, 
zegt Paulien Middelkoop. „Het kan 
beginnen als een gewone relatie. En 
zeker als het om een christelijke jon-
gen gaat, heeft een meisje vaak het 
gevoel dat het wel veilig zal zijn.”

Reformatorisch
Dat kan zich zomaar heel dichtbij 

afspelen. In het buitengebied van de 
gemeente Ede raakten bijvoorbeeld 
diverse meisjes met een reforma-
torische achtergrond betrokken in 
ongezonde contacten. „Seksualiteit 
is een gevoelig onderwerp. 
Daarover ga je niet zo snel 
met iemand van de burger-
lijke gemeente praten. Zeker 
niet als je een reformato-
rische achtergrond hebt,” 
vertelt Paulien. „Daarom 
werd ik vanuit de gemeente 
benaderd om uit te zoeken 
wat meiden beweegt, wat ze 
nodig hebben en welke rol 
opvoeders daarin spelen. 

Hiervoor ga ik het gesprek aan 
met predikanten, jeugdouderlingen, 
jongerenwerkers, ouders van puber-
dochters en meiden zelf. Zo hoop ik 
meer zicht te krijgen op wat er speelt 
en bewustwording te bevorderen. Ik 
doe ook preventiewerk door bijvoor-
beeld voorlichting te geven.” 

Toerusten
Reformatorische meiden groei-

en vaak beschermd op en met de 
Bijbelse overtuiging dat seksualiteit 
thuishoort binnen het huwelijk. „Dat 
is een kostbare overtuiging. Vaak 
krijgen jongeren te horen wat er wel 
en niet mag op seksueel gebied. Maar 
verder is het een onderwerp dat we 
heel moeilijk vinden om bespreek-
baar te maken.

Tegelijkertijd is er via internet 
veel mogelijk in contacten, waarop 
ouders geen zicht hebben. De kloof 
tussen binnen en buiten is best wel 
groot. 

Het is hoofdzaak om meiden goed 
toe te rusten, zodat ze voldoende 
eigenwaarde hebben en zichzelf 
kunnen beschermen. Zodat ze leren 
om bij een niet-pluisgevoel niet door 
te gaan om een ander te pleasen maar  
simpelweg ‘nee’ zeggen.”

Mooie meid
Meisjes willen graag geliefd zijn 

en mooi gevonden worden. Dat is 
een gezond verlangen, vindt Paulien. 
„In onze gezindte zeg je niet zo snel 
tegen je dochter dat ze een mooie 

meid is. Maar je kunt jezelf als meisje 
alleen beschermen als je voldoende 
eigenwaarde hebt. Het valt me op dat 
veel meiden zoeken naar wie ze zijn, 
naar wat hun kracht is. Om dit te 
ontdekken, hebben ze complimenten 
en bevestiging nodig. 

Emotionele opvoeding moet in 
deze snelle wereld meer dan ooit 
onze aandacht krijgen. Jongeren we-
ten vaak heel goed wat de Heere in 
theorie van ons vraagt. Maar bijbren-
gen hoe dit in het emotionele deel 
van wie je bent vorm krijgt – een 
stuk karaktervorming – is belangrij-
ker dan ooit. En dat begint al in de 
kindertijd.”

Harmonie
Belangrijk is dat jongeren horen 

wat het verschil is tussen jongens en 
meiden in beleving van relaties. „Veel 
jongeren zijn zich er niet van bewust 
dat jongens en meiden heel verschil-
lend zijn in aantrekkingskracht en 
seksualiteit. 

Voor een meisje zijn harmonie en 
sociale wenselijkheid heel belangrijk. 
Dat is haar kracht. Als een jongen iets 
aan een meisje vraagt wat ze niet fijn 
vindt, heb je kans dat ze haar eigen 
alarmsignalen negeert en toegeeft om 
de relatie goed te houden,” legt ze uit. 

„Veel meiden die ik spreek, geven 
aan dat ze eigenlijk niet wilden wat ze 
deden, maar toch toegaven omdat ze 
bang waren voor ruzie. Of – in extre-
mere gevallen – voor geweld. Of dat ze 
bang zijn dat een jongen niet meer van 

hen houdt. 
Ik word heel 

verdrietig als ik dat 
hoor. Zo’n meisje 
koppelt ‘houden van’ 
aan chantage-achtige 
praktijken. Dat is niet 
zoals de Heere liefde 
beschrijft. De liefde 
zoekt zichzelf niet, 
maar zoekt het goede 
voor de ander. 

Als een meisje weet dat je als vrouw 
geneigd bent om de harmonie te bewa-
ren, kan ze zich er eerder van bewust 
zijn dat ze zich in zo’n situatie bevindt. 

Ze moeten leren dat de wereld niet 
vergaat als die ene jongen niet van 
haar houdt. Hij is haar niet waard als 
hij bizarre dingen van haar vraagt.”

Over schaduw stappen
Het valt Paulien op dat veel meiden 

en vrouwen niet goed weten wat ze 
moeten doen als iemand over hun 
grens gaat. „Leer meisjes luisteren 
naar hun gevoel. Ze mogen – moeten 
zelfs – zichzelf beschermen als iets 
niet goed voelt. Geef ook handvatten 
hoe ze dat concreet kunnen doen. Ze 
moeten weten: ‘Nee is oké’.” 

Een vertrouwensrelatie met je kind 
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„Meiden moeten leren om bij een 
niet-pluisgevoel niet door te gaan 

om een ander te pleasen maar 
simpelweg ‘nee’ te zeggen”

PAULIEN MIDDELKOOP
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is heel belangrijk, zegt Paulien. „Veel 
ouders zeggen dat hun kind altijd bij 
hen terechtkan. En dat menen ze ook. 
Maar als je niet van jongs af aan praat 
over de emotionele kant van het leven, 
kun je niet verwachten dat je kind bij 
je komt als er iets is waar het zich voor 
schaamt. Dat gaat dan niet gebeuren. 

Het is belangrijk om als ouders over 
je eigen schaduw te stappen. Seksua-
liteit is min of meer een taboeonder-
werp. Maar als je ziet 
hoe open de Bijbel 
erover spreekt, is het, 
denk ik, niet terecht 
dat we er zo be-
schroomd in zijn. 

Het is spannend 
om erover te praten, 
want het gaat ook 
over jezelf. Je bent 
dan kwetsbaar. Toch 
denk ik dat kinderen 
meer hebben aan ou-
ders die kwetsbaar durven zijn en ook 
niet alles goed weten, dan aan ouders 
die zwijgen. Het is goed om jezelf te 
laten zien, ook als het gaat om deze 
kwetsbare thema’s. 

Je kunt ook laten zien hoe dingen 
functioneren in een relatie. Durf je 
daar onbevangen in te zijn? Dat hoeft 
niet over grote dingen te gaan. Geef 
als ouders elkaar bijvoorbeeld eens een 
knuffel als de kinderen erbij zijn.” 

Ze voegt toe: „Tegelijkertijd leven 
we in een gebroken wereld. Het is niet 
altijd makkelijk en maakbaar om je 
kind hierin te vormen.”

Onvoorwaardelijke liefde
Het gebeurt met regelmaat dat 

meisjes in contact komen met lover-
boys. Wat kun je als ouders doen als 
je een situatie niet vertrouwt? Paulien: 
„Eén van de gevaarlijkste dingen is als 
een meisje in een isolement wegzakt.  

In relatie blijven met je kind en on-
voorwaardelijke liefde blijven geven is 
heel belangrijk. 

Als ouder ben je sterk geneigd om, 
als je je kind ziet wegglijden, op regels 
te hameren en te benadrukken wat er 
niet goed gaat. Dat is ook nodig, maar 
wel op basis van betrokkenheid en 
liefde. Dat is niet makkelijk, zeker niet 
als je je kind ziet verdrinken in een 
ongezonde situatie. 

Ook is het belangrijk om hulp te 
zoeken bij een goede hulpverlener, 
de politie of via Centrum Seksueel 
Geweld.” 

Zinvol
Paulien: „Ik vind het altijd heel heftig 

als een meisje vertelt dat ze een grens 
over is gegaan en iets deed wat ze ei-
genlijk niet wilde. Zo’n meisje vindt het 
vaak lastig om er woorden aan te geven. 

Als volwassene realiseer je je dan 
welke psychische schade erdoor 
ontstaan is bij haar. Het heeft allerlei 
gevolgen, bijvoorbeeld op het gebied 
van vertrouwen en het aangaan van 
relaties. 

Voor mijn gevoel kan ik met dit 
werk maar een beperkte bijdrage leve-
ren. Maar als ik iets kan doen om die 
ontstane psychische schade te vermin-
deren, ben je toch met iets heel zinvols 
bezig.”
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T I P S

Hoe maak 
je meisjes 
weerbaar? 

1 Bespreek van 
jongs af aan wat 

gezonde grenzen zijn 
tussen jongens en 
meiden.

2 Bespreek de 
waarde van 

luisteren naar je 
gevoel.

3 Leer hoe ze 
kunnen aange-

ven als ze iets niet 
willen.

4 Maak duidelijke 
afspraken over 

telefoon- en internet-
gebruik. Laat ze 
bijvoorbeeld geen 
mobiele telefoon en 
computer op hun 
slaapkamer hebben.

5 Kijk regelmatig 
op de telefoon 

van je kind en praat er 
samen over, zonder 
dat het meteen te 
horen krijgt wat het 
allemaal niet goed 
doet. Begin hier 
meteen mee als het 
een telefoon krijgt. 

6 Heb je het gevoel 
dat er iets niet 

pluis is? Overleg met 
de wijkagent! Hij weet 
veel en kent de weg 
als er iets vervelends 
aan de hand is. Hij kan 
meedenken, tips 
geven en adviseren.

 „Ik vind het heel heftig als een 
meisje vertelt dat ze een grens 
over is gegaan en iets deed wat 

ze eigenlijk niet wilde”
PAULIEN MIDDELKOOP
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„Begin dit schooljaar zocht een jongen contact 
met me. Hij vroeg mijn nummer en begon me 
steeds vaker te appen. Hij stuurde me lieve 

berichtjes, zoals dat hij mij mooi en lief vindt. Dat vond ik 
heel leuk, want dat had nog niet vaak iemand tegen me 
gezegd. 

We appten steeds meer. Tijdens een feestje zoende hij 
me. Dat vond ik heel leuk en ik werd verliefd op hem. Nu 
hebben we verkering. Hij is heel attent en weet me vaak 
te verrassen. Ik vind het heerlijk dat hij om me geeft.” 

Bekrompen en irritant
„We zien elkaar heel veel. Mijn ouders vinden dat we 

elkaar veel te veel zien, omdat we nog maar een paar 
maanden verkering hebben. Ze zeggen steeds dat ik min-
der vaak moet afspreken, maar dat vind ik gezeur. 

Mijn vriendje begrijpt dat heel goed. Hij snapt wel hoe 
bekrompen mijn ouders zijn. Hij zegt dan: ‘Het is toch juist 
fijn dat we veel bij elkaar willen zijn? Dat hoort er juist bij 
als je van elkaar houdt’. 

Hij vindt het heel stoer van me dat ik toch vaak met 
hem afspreek en er af en toe stiekem tussenuit piep. Als 
ik weer eens ruzie erover heb met mijn ouders, bel ik hem. 
Hij vindt mijn ouders ook irritant. Gelukkig kunnen we er 
samen over praten.”

 
Niet kwijtraken

„Op seksueel gebied ging het heel snel. Maar we zijn 
ook zó verliefd! Soms heb ik er niet zo’n zin in, maar mijn 
vriendje zegt dat het erbij hoort. Als ik er niet op in wil 
gaan, denkt hij dat ik niet meer van hem houd en vraagt 
hij of onze relatie wel kan blijven bestaan. Maar ik wil hem 
niet kwijtraken. Ik ben zo blij dat hij van mij houdt! M’n 
wereld zou instorten als hij het uit zou maken. 

Ik had een paar vriendinnen, maar die spreek ik bijna 
nooit meer. Daar komt niet meer van nu ik verkering heb. 
Als ik hem niet meer zou hebben, zou ik me erg eenzaam 
voelen. Dan is het toch niet zo erg als ik af en toe iets voor 
hem doe wat ik niet wil? Het is toch maar even...” 

Vanwege de 
kwetsbaar-

heid van het 
onderwerp en 

de schaamte 
eromheen was 

het niet mo-
gelijk om een 

reformatorisch 
meisje dat in 

contact kwam 
met loverboys 
te interviewen. 

Dit verhaal is 
een weergave 

van hoe zo’n 
proces kan 

verlopen. 

„IK VIND HET HEERLIJK DAT  
HIJ OM ME GEEFT”

PAT R O N E N

Paulien legt de vinger 
bij herkenbare patronen 
in het verhaal van Marit. 

1 „Ze krijgt een relatie 
met een jongen die 

niet uit is op echte liefde, 
maar graag zijn eigen 
wensen en verlangens 
bevredigd ziet. 

2 Ouders hebben een 
niet-pluisgevoel, maar 

kunnen niet echt grip 
krijgen op wat er niet in de 
haak is. 

3 De jongen zet het 
meisje vaak tegen haar 

ouders op en vertelt haar 
hoe bekrompen ze zijn. Ook 
weekt hij haar los van haar 
vriendinnen. 

Zo ontstaat een web van 
verwarrende liefde, een-
zaamheid, schaamte en 
walging van jezelf en ander-
zijds het afhankelijk zijn van 
die ander, omdat hij lief en 
attent is. Je mag als meisje 
van goeden huize komen 
om daaruit te komen. Dat is 
vaak een heel proces, waar-
bij hulp nodig is. Mensen 
die trouw om je heen willen 
blijven staan, zijn dan van 
levensbelang.”

Dolblij is Marit (17) met haar vriendje. „Hij vindt me mooi en 
houdt van me.” Dat haar ouders er niet blij mee zijn, boeit haar 
niet zo veel. „Ze zijn ouderwets. Mijn vriendje is christelijk, dus 

daar kan toch niet veel mis mee zijn?”


