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Terugkijkend noemt Van Haaften ‘de 
eenzaamheid, het je vies voelen’ het 
moeilijkste uit de jaren dat hij over 
zijn verleden zweeg. ‘Er zijn twee 
momenten geweest dat ik dacht: ik 
kan beter niet meer leven. Ik ben er-
van overtuigd dat veel suïcidaliteit 

gerelateerd is aan misbruikervarin-
gen.’
In 2014 begint Van Haaften naast een 
baan als maatschappelijk werker een 
praktijk voor psychosociale hulpver-
lening in Reeuwijk. Hij richt zich 
vooral op begeleiding van mannelijke 

slachtoffers van misbruik (zie ‘Op 
seksueel misbruik van jongens rust 
sterk taboe’). Het leidt ertoe dat hij in 
bredere kring openheid geeft. ‘Toen 
ik de praktijk begon, vroegen men-
sen aan me: waarom heb je dit speci-
alisme gekozen? Ik stond voor de 

keus: ga ik het vertellen of ga ik weer 
liegen?’ Hij kiest voor het eerste, 
waarbij hij besluit eerst zijn kinderen 
en zijn broers en zussen te vertellen 
wat hem is overkomen. ‘Vooral mijn 
oudste zus, met wie ik meekwam uit 
school, vond het verschrikkelijk en 
voelde zich schuldig. Maar ik heb ge-
zegd: jij kunt er niets aan doen.’
Na een lange weg heeft hij het mis-
bruik een plek gegeven. ‘Ik heb me-
zelf leren aanvaarden zoals ik ben, 
met de schade die ik heb opgelopen. 
Er blijven momenten dat een zekere 
angst de kop opsteekt, bijvoorbeeld 
als ik dominante mannen tegenkom. 
In een groep mensen kan me zomaar 
een gevoel van vervreemding bekrui-
pen, het idee dat ik er niet bij hoor 
vanwege wat ik heb meegemaakt. Ik 
noem dat de restschade van het mis-
bruik. Af en toe heb ik daar nog last 
van, maar ik kan er nu goed mee le-
ven.’ <

Michiel Bakker / rd nd.nl/nederland beeld Anton Dommerholt

‘Toen het gebeurde, besefte ik: dit klopt niet’
Seksueel misbruik van minderjari-
gen kent vele vormen. Kennisinsti-
tuut Movisie spreekt van ‘situaties 
waarbij seksuele handelingen 
plaatsvinden binnen een afhanke-
lijkheidsrelatie. Het kan hierbij 
ook gaan om de confrontatie met 
seksuele of seksueel geladen han-
delingen van derden.’ Kenniscen-
trum Rutgers maakt onderscheid 
tussen seksuele grensoverschrij-
ding en seksueel geweld. ‘We 
spreken van seksueel geweld als 
iemand wordt gedwongen iets 
seksueels te doen wat die persoon 
niet wilde, of als iemand tegen de 
wil seksuele handelingen heeft 
verricht of toegestaan.’
Het deze week verschenen rapport 
Seksuele gezondheid in Nederland 
van Rutgers geeft aan dat 5 pro-
cent van de vrouwen en 2 procent 
van de mannen jonger dan 12 jaar 
was toen ze voor het eerst grens-
overschrijding meemaakten. In de 
categorie ‘voor het 16e jaar’ zijn 
deze percentages respectievelijk 14 
en 4. Van de ondervraagden werd 
10 procent van de vrouwen en 3 
procent van de mannen voor het 
16e jaar slachtoffer van seksueel 
geweld. Iets meer dan een op de 
drie mannen en een op de vier 
vrouwen die seksueel geweld 
meemaakten, heeft dit nooit aan 
iemand verteld. Een op de vijf 
mannen en twee op de vijf vrou-
wen geven aan dat ze hulp hebben 
gekregen bij de verwerking.

De een ging als jongen elke week naar de melk-
boer, een alleenstaande man. Niemand vroeg zich 
af wat daar gebeurde, maar het misbruik dat lan-
ge tijd plaatshad trok diepe sporen. Een ander 
werd misbruikt in een internaat, terwijl een derde 
slachtoffer werd van een huisvriend van wie niet 
bekend was dat hij pedofiele gevoelens had. Het 
zijn voorbeelden van misbruik van jongens die Cor 
van Haaften hoorde in zijn praktijk voor psycho-
sociale hulpverlening in Reeuwijk. Sinds de start 
in 2014 krijgt hij mannen in behandeling die als 
kind seksueel zijn misbruikt.
Of ze nu eenmalig of langdurig met misbruik te 
maken hadden, de klachten blijken hetzelfde. ‘De 
meesten zijn getraumatiseerd op het gebied van 
seksualiteit. Ze zijn hyperseksueel of juist aseksu-
eel geworden’, zegt Van Haaften, zelf ervarings-
deskundige. Ook kampen veel slachtoffers met 

herbelevingen en zijn ze instabiel. ‘Mannen die 
zijn misbruikt, kunnen bijvoorbeeld hun agressie 
moeilijk hanteren. Ineens kunnen ze ontploffen. 
Ook hebben veel mannen te maken met verslavin-
gen, bijvoorbeeld aan roken, gokken, drugs of al-
cohol, en vaak ook aan masturbatie of porno.’
Op seksueel misbruik van jongens rust een sterk 
taboe, merkt Van Haaften. ‘De meeste van mijn 
cliënten zijn 40-plus. Ze hebben het misbruik uit 
hun jeugd jarenlang diep weggestopt, maar hou-
den dat op den duur niet vol. Hoe langer je het 
geheim bewaart, hoe sterker het trauma wordt. 
Dit maakt dat het proces van verwerking een lan-
ge weg is. Vaak zijn er vele gesprekken nodig 
voordat iemand eraan toe is om te vertellen wat 
er precies is gebeurd. De gevoelens van schuld en 
schaamte zijn enorm.’ 
Als onderdeel van de hulpverlening laat Van Haaf-

ten cliënten de gebeurtenissen reconstrueren. 
‘Dat is heel ingrijpend en kan maanden duren, 
maar het is een onmisbare schakel in de verwer-
king. Je moet terug naar het moment, anders 
komt het onverwacht jou opzoeken.’ Zo mogelijk 
adviseert de therapeut slachtoffers samen met 
een vertrouwd persoon uit hun omgeving de da-
der – meer dan eens iemand die zelf in zijn jeugd 
is misbruikt – met zijn gedrag te confronteren. 
‘Soms kan er alsnog sprake zijn van aangifte, als 
de cliënt dat wil.’
De #MeToo-campagne, waarin ook mannen mis-
bruikervaringen delen, leidde in zijn praktijk niet 
tot een toename van aanmeldingen. Van Haaften 
benadrukt wel dat openheid over misbruik van 
jongens van belang is, ook in christelijke kring. 

▶▶▶ metcompassie.com
▶▶▶ seksueelmisbruik.info

misbruik van 
minderjarigen

op seksueel misbruik van jongens rust sterk taboe

De krachtigste computer van Ne-
derland staat in Westerbork. Deze 
computer helpt camera’s van tele-
scopen in Drenthe radioflitsen te 
registreren.

Radioflitsen worden veroorzaakt 
door explosies in het heelal. Tot nu 
toe zijn er slechts 25 geregistreerd, 
terwijl elke dag duizenden explosies 
plaatsvinden. Over deze radioflitsen 
is daarom nog maar weinig bekend. 
ASTRON, het Nederlands Instituut 
voor Radioastronomie, wil hier graag 
verandering in brengen en heeft 
daarom hogesnelheidscamera’s geïn-
stalleerd op de radiotelescopen in 
Westerbork. De computer kun je vol-
gens het instituut zien als de ‘hersens’ 
van die camera’s. 
Radioflitsen duren slechts een fractie 
van een seconde; het is daarom bij-
zonder lastig ze waar te nemen. On-
geveer tien jaar geleden werden ze 
ontdekt, nu wil ASTRON de herkomst 
van deze flitsen achterhalen. Met de 
nieuwe camera’s, die 20.000 plaatjes 
per seconde van het heelal schieten, 
hopen radio-astronomen hierin te 
slagen. Om deze data te kunnen ver-
werken, is een krachtige computer 
nodig. 
De computer beschikt over zelflerend 
vermogen en bekijkt zelf de afbeel-
dingen van de radioflitsen. Een grote 
vooruitgang, zegt radio-astronoom 
Joeri van Leeuwen van ASTRON. ‘We 
deden dat eerst zelf, handmatig. Maar 
dat is enorm veel werk, en foutgevoe-
lig. De computer zal naarmate hij 
meer flitsen ontdekt, de flitsen steeds 
beter leren onderscheiden. We hopen 
dan één radioflits per week te ontdek-
ken waarvan we precies de locatie 
kunnen bepalen.’ < 

Rick Moeliker nd.nl/wetenschap 

Computer 
helpt camera 
bij registratie 
radioflitsen 

 ▶ Westerbork
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De Efteling 
wil sneller 
uitbreiden

 ▶ Kaatsheuvel
Attractiepark de Efteling heeft de 
gemeente Loon op Zand toestem-
ming gevraagd voor uitbreiding op 
korte termijn om in 2020 een nieu-
we attractie te kunnen openen. 

Er liggen al plannen om het park in 
Kaatsheuvel met 8 hectare uit te brei-
den, maar de Efteling vreest dat de 
procedures te lang gaan duren. De Ef-
teling vraagt daarom om een versnel-
de uitbreiding met ongeveer 3 hecta-
re aan de zijde van toegangsweg 
N261, zei een woordvoerster vrijdag.
Hoe de nieuwe attractie eruit gaat 
zien wil de Efteling nog niet zeggen. 
Als de gemeente Loon op Zand heeft 
ingestemd met de eerste fase van de 
uitbreiding zal de nieuwe attractie 
worden gepresenteerd, vermoedelijk 
over enkele maanden. ‘Wat we de ge-
meente vragen is extra bouwtijd’, 
zegt bestuursvoorzitter Fons Jurgens 
in een verklaring. ‘Het is voor het 
eerst sinds lange tijd dat de Efteling 
haar hekken zal gaan verplaatsen.’ <


