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Daan (18) zoekt een vriend van zijn leeftijd,
maar wordt belaagd door oudere kinderlokkers
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Veilige Haven
in Alkmaar

’Ik dacht nog:
Ah leuk. Tot ik
las: ik ben geil’

Alkmaar n Maatschappelijk werker Démy Roozendaal is een van de twee
projectleiders van Veilige
Haven Alkmaar.
De hulpverlening is ondergebracht bij MEE & de Wering Alkmaar en bedoeld
voor de LHBTI-gemeenschap (lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen,
biseksuelen, transgenderen intersekse personen).
Roozendaal: „We zijn
gestart in 2020, op initiatief van de gemeente Alkmaar. Veilige Haven Amsterdam is er al sinds
2007. Er wordt onder andere samengewerkt qua
intervisie. Veilige Haven
Alkmaar biedt op dit moment een-op-eengesprekken voor psychosociale
ondersteuning.”
Ook Daan krijgt dit, en
het helpt. Toch heeft hij
behoefte aan meer. Hij wil
contact met leeftijdsgenoten. „Een goed idee”,
zegt Roozendaal. Over de
sites en datingapps met
oudere mannen zegt ze:
„Helaas is dit nooit te
voorkomen. De voornaamste issues waar clienten hulp voor vragen
zijn: ’Wie ben ik? Wat voel
ik? Is wat ik voel wel oké?
Wie ik ben, mag dat? Kan
het?’. En in het geval van
transitievragen:
’Waar
kan ik beginnen? Welke
weg bewandel ik?’. Wij
denken mee met hoe de
cliënt wil omgaan met
zijn of haar homo- of biseksuele gevoelens of hun
transgender of intersekse
identiteit.”

„Het enige dat ik wil is mezelf zijn.” De Noord-Hollandse
Daan* (nét 18 jaar) realiseert zich sinds twee jaar dat hij op
jongens valt. Sinds zijn zestiende brengt de zoektocht naar
zichzelf en een leuke vriend alleen maar teleurstellingen met
zich mee. Hij komt in aanraking met ’grooming’, online kinderlokken. Een relaas van een kwetsbare jongen en zijn ouders.

Susan Rozemeijer

Alkmaar n Groomers doen zich
voor als jongens van Daans leeftijd
en proberen vertrouwen te winnen
door via sociale media te chatten
over iets wat zij zogenaamd gemeen hebben. De ’jongeren’ blijken oudere mannen te zijn. Vaak
tussen de 40-70, al dan niet met
een strafblad voor pedofilie.
Daans ouders zijn gechoqueerd.
Hun kind voelt als opgejaagd wild.
„Jongeren tussen de 14-18 jaar kunnen nergens terecht om andere
jongeren te ontmoeten.”
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Veel mensen
hebben diepe
geheimen. Maar
daar hoeven ze
kinderen niet
voor te
gebruiken

’Opgesloten in mezelf’

||

Deze online
pedofielen zijn
niet te stoppen

Vanaf zijn zestiende is Daan er
voor zichzelf uit: hij valt op jongens. Uit angst voor de gevolgen
houdt hij dit in eerste instantie
voor zichzelf. Bang voor afwijzing.
’Homo’ wordt gebruikt als scheldwoord, en hij voelt zich er ongemakkelijk bij. Daan worstelt met
zichzelf en voelt zich eenzaam met
zijn geheim. „Ik zit eigenlijk opgesloten in mezelf.”
Zijn ouders weten het allang,
zeggen ze. „Vanaf zijn twaalfde was
het ons al duidelijk”, vertelt zijn
vader. „Door zijn kledingkeuze en
stijl. Hij verzorgt zichzelf erg goed.
Hij is een zorgzame jongen.”
„Daan is een lieve, rustige, onzekere jongen, geen prater”, zegt zijn
moeder.

Gooming
Daan gaat op zoek naar gelijkgestemden. Denkt hij. Want hij komt
onbedoeld in aanraking met de
wereld van grooming. Oudere
mannen doen zich op sociale media voor als jongeren.
Het begint onschuldig, maar hij
wordt daarna overladen met seksberichten. De schok is groot als
zijn ouders per ongeluk stuiten op
berichten in Daans computer.
Sindsdien is hij uit de kast.
Daan: „Ik was bang dat mijn
ouders boos en teleurgesteld zouden zijn, maar dat is gelukkig niet
zo. Mijn broer en zus accepteren
mij ook. Ik ben altijd bang dat
mensen mij anders zien dan ik
ben. Ik wil beoordeeld worden op

Een stem vroeg of ’vanavond nog
doorging’. Ik zei: ’Ja, de afspraak
gaat door’. We hebben direct de
wijkagent gebeld en hij heeft ons
doorverwezen naar Zedenzaken.
Die avond is de man opgewacht
door een arrestatieteam.”
Uit zijn telefoongegevens blijkt
dat de man Daan drie dagen heeft
geobserveerd. De man beschrijft
Daan in een chatbericht. Wat hij
droeg, met wie hij op straat liep.
„De politie heeft zijn telefoon
teruggegeven op weg naar het
bureau. Toen heeft hij snel alle
chatgesprekken gewist. De zaak
werd geseponeerd. Een verhaal
heeft altijd twee kanten, zei ik nog.
Dit is niet gelijkwaardig. We hebben hem gezien. Hij zag eruit als
een cokedealer.”
„Hij blijkt thuis een vrouw en
kinderen te hebben. Zijn gezin
weet waarschijnlijk niet wat hij
doet. Moeten we zijn gezin ook
niet behoeden? Misschien misbruikt hij zijn eigen kinderen ook
wel? Veel mensen hebben diepe
geheimen. Maar daar hoeven ze
kinderen niet voor te gebruiken. Ik
dacht dat het een klein kringetje
was, maar dit is het topje van de
ijsberg. Deze man is ook misbruikt
in zijn jeugd. Het gaat van generatie op generatie. Ik begrijp niet dat
het niet stopt. Als je zelf die pijn
hebt gevoeld, wil je dan de pijn van
andere jonge jongens op je geweten hebben?”

Type ouders

Datingsite
wie ik ben, niet op wie ik val of hoe
ik eruit zie. Uit mijn omgeving heb
ik goede en beledigende reacties
gekregen op mijn coming-out. Ik
hou me maar vast aan de goede.”
Doordat hij zich thuis geaccepteerd
voelt kan hij voor zijn gevoel verder met zijn leven, alleen ’dan
lichter’.

Arrestatieteam
Per toeval ontdekt zijn vader dat
Daan via een site geen contact
heeft met een jongen van zijn
eigen leeftijd, maar met een man
van in de veertig. Vader: „Het balletje is gaan rollen toen Daan sliep.
Zijn telefoon ging, en ik nam op.

Daan begaf zich eerder ook op
Bullchat, een datingsite voor homo’s. Omdat deze site voor volwassenen is bedoeld liegt hij over zijn
leeftijd. In zijn beschrijving vermeldt hij wel dat hij zestien is en
leeftijdsgenoten zoekt. Hij krijgt
ruim 600 aanmeldingen. Vader: „Je
kunt zelfs zien waar die mensen
zich bevinden. Sommigen 80 meter
bij ons vandaan.”
In de leeftijdscategorie van Daan
- 14 tot en met 18 - is nooit hulp
geweest. De Veilige Haven in Alkmaar helpt nu, geeft Daan aan.
„Behalve de site GayRomeo die ik
van mijn hulpverlener kreeg doorgestuurd. Hetzelfde verhaal: het

Via sociale media is Daan zich ’opgejaagd wild’ gaan voelen.

lijkt wel of dat soort mannen op
elke site of datingapp zit.”
Daan wil veilig contact met leeftijdsgenoten. Vader: „Er zijn in
Nederland duizenden jongens en
meisjes die behoefte hebben aan
menselijk contact en met elkaar
kunnen praten en ervaringen uitwisselen.”

Wantrouwen
Vader: „We proberen hem zoveel
mogelijk te steunen en te begeleiden. Twee of drie jaar leeftijdsverschil ten opzichte van achttien is
niet erg, maar mannen van 65 die

onder valse voorwendselen achter
hem aanzitten, dat kan écht niet.
Kinderen zoals Daan die net uit de
kast komen krijgen het steeds
zwaarder. Vooral nu in coronatijd.
Dat is voor veel mannen blijkbaar
een uitlaatklep. Hij probeert allerlei sites, maar op elke site zitten
oudere mannen. Ik begrijp heel
goed dat kinderen van deze leeftijd
niet meer uit de kast durven komen. Daan wantrouwt nu eigenlijk
elke man. Hij vertelt geen persoonlijke details meer, waardoor een
ander hem kan herleiden en stuurt
geen foto’s van zichzelf.”

ILLUSTRATIE ROSANNE VAN LEUSDEN

Daan: „Ik wil een leuk contact
opbouwen met iemand. Niet dat
het meteen over seks gaat. Laatst
heb ik vier weken geappt met een
jongen. Over van alles gepraat. Het
voelde goed. Ik stond te koken en
kreeg een berichtje binnen, ik
dacht nog: ’Ah leuk’. Tot ik las: ik
ben geil.”
Hij wordt er moedeloos van. Zijn
vader haakt erop in. „Daan is nét
18. Mijn vrouw en ik willen hem nu
zelf wegwijs maken in deze wereld. We gaan samen naar café
Lellebel in Amsterdam. Daar schijnen wel jongeren van zijn leeftijd

te komen en kan hij mensen faceto-face ontmoeten.”

Opgepakt
Inmiddels leeft Daan zijn leven
onder zijn eigen regie. „Ik wil
andere jongeren ervoor behoeden
dat ze zich onveilig voelen in hun
eigen huis of omgeving. Neem
iemand in vertrouwen en praat
erover. Vooral met je ouders. Dat is
al zo’n opluchting.”
Moeder: „Neem je kind zoals hij
is, anders ben je hem kwijt. Het
gaat erom dat hij gelukkig is. Dat
wil ik voor al mijn kinderen.”

Vader: „Deze pedofielen zijn niet
te stoppen. Laatst is er in Alkmaar
een kinderlokker opgepakt, die al
28 jaar bezig was. Hij is opgepakt
voor een poging tot misbruik van
een twaalfjarig jongetje. Zes weken
heeft hij gezeten. Kinderen en
jongeren dienen weerbaarder te
worden en betere voorlichting te
krijgen. Op scholen, maar ook door
hun ouders. Zorg dat je weet wat er
onder je dak speelt zodat je kind
ook gelukkig kan zijn.”
* Daan is een gefingeerde naam. Zijn
echte naam is bekend bij de redactie.

Roozendaal: „De buitenwereld speelt hierbij een
grote rol. Vaak (on-)bewust meer dan cliënten en
familie zouden willen.
Denk aan ouders die hun
kind accepteren, maar het
toch wel heel lastig blijven
vinden dat er mensen zijn
die het afkeuren dat hun
dochter lesbisch is. Het
ligt ook aan het type ouder. Hoe sterk staat iemand in de schoenen?
Hoeveel waarde hecht je
aan de buitenwereld?
Vaak is na één gesprek al
een stuk meer duidelijk.
Ouders hebben behoefte
aan informatie. Alles is
maatwerk. Ik verwacht
wel dat de nieuwe generatie makkelijker met verschillen zal omgaan. Ze
groeien ermee op.”
Hulp of info: MEE & de
Wering Alkmaar, 0880075000 tussen 9-12 uur
voor een (gratis) afspraak.
Zie www.veiligehavenalkmaar.nl. De specifieke
hulp van MEE & De Wering is alleen bedoeld voor
inwoners van de gemeente Alkmaar. Mensen met
vragen rond LHBTI kunnen
terecht bij maatschappelijk werk in hun eigen gemeente.

