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n het parkje achter de witte 
kerk in Veenendaal zijn de 
 bankjes leeg en ook op de 
nabij gelegen zonnige  terrassen 
is het rustig. Hier zou volgens 
de vierde  aflevering van de 
documentaire Dossier loverboy 
(NTR) de  bende van loverboy 
E. rondhangen die minstens 

 dertig meisjes op gewelddadige wijze 
zou prostitueren. De uitzending  haalde 
de krantenkoppen, maar voor veel 
 inwoners was het nieuws een  verrassing. 
‘Ik las het op de voorpagina van Sp!ts,’ 
zegt de barman van de nabijgelegen 
brasserie Plantage. ‘Ze hebben het 
 inderdaad gedraaid op dit terras, maar 
om heel eerlijk te zijn, had ik er daar
voor nog nooit van gehoord.’ 
Naast de vierdelige documentairereeks 
kwam afgelopen week ook een onderzoek 
uit van de Stichting  Kleinschalige Zorg 
die concludeerde dat er in  Nederland 
maar liefst 6000 loverboy slachtoffers 
zijn. Hoogleraar  criminologie Frank 
 Bovenkerk die in 2006 onderzoek deed 
naar loverboys, moet lachen  wanneer 
hij de cijfers hoort. ‘Er worden in ver
band met loverboys altijd idiote cijfers 
genoemd, onder andere door de hulp
verlening die niks anders doet dan 
 herhalen wat de slachtoffers zeggen. 

En de media gaan kritiekloos mee in de 
romantische fantasieën van die meisjes.’
Bovenkerk concludeerde al in 2006 dat 
Marokkaanse jongens die met een mooie 
auto voor een school staan, onterecht 
worden aangezien voor loverboys. In 
vrijwel alle gevallen bleek het om familie
leden van scholieren te gaan of, in het 
ergste geval, om drugsdealers. 
Bovenkerk: ‘Ik ben ervan overtuigd 
dat de loverboyhype verzonnen is door 
slachtoffers en hulpverlening. Er zijn 
wel jongens die zich er in navolging van 
de mediaaandacht op internet naar het 
stereotype zijn gaan gedragen, maar het 
is niet duidelijk of ze het daadwerkelijk 
zijn.’

Geen uitbuitinG
Ook vanuit de hulpverlening is er  kritiek 
op de hype. Volgens Lou  Repetur, 
 projectleider bij landelijk informatie
punt jeugdprostitutie Movisie, wordt 
er veel te snel geroepen dat er sprake is 
van een loverboysituatie. ‘We moeten 
eens  onderscheid gaan maken tussen 
wat werkelijke en wat vermoedelijke 
 slachtoffers zijn. Soms is er wel sprake 
van dwang en seksueel misbruik  binnen 
een relatie met een fout vriendje, maar 
wordt zo’n meisje niet geprostitueerd. 
Ook zo’n jongen krijgt al snel het 

 stempel loverboy, terwijl er geen sprake 
is van economische uitbuiting.’ 
Het probleem is volgens Repetur 
dat instellingen en hulpverleners de 
 slachtoffers niet alleen napraten, maar 
soms ook actief meewerken om de 
 mythe in stand te houden. ‘Ik zit vaak 
met instellingen om de tafel die zeggen: 
voor loverboyproblematiek krijgen we 
financiering, dus we noemen het ook 
een loverboyprobleem als het om een 
vorm van seksueel misbruik binnen een 
relatie gaat. 
En als je bij sommige instellingen 

vervoerd door jongens die gedwongen 
worden, die tellen we ook mee. 
‘Ik gebruik liever de term ‘mens
misbruiker’. Het gaat hier om  groepen 
die er niet voor terugdeinzen een 
 pistool te pakken.’ 
Kan hij hiervan een voorbeeld geven? 
‘Nee, maar dat is vast wel eens gebeurd 
en dat blijft dan onder de oppervlakte.’
Bovenkerk benadrukt dat gedwongen 
prostitutie en uitbuiting wel voorkomt, 
‘maar dat is van alle tijden’. Hij vindt 
dat de media veel kritischer moeten 
zijn  tegenover slachtoffers, zoals Maria 
 Mosterd (zie kader). ‘Sinds eind jaren 
 negentig is er volgens mij op televisie zo’n 
veertig keer exclusief aandacht besteed 
aan het fenomeen, terwijl tot op de dag 
van vandaag in geen enkel programma 
een loverboy voor de camera is geweest.’ 
Ook in Dossier loverboy werden de 
vermeende Veenendaalse loverboys 
van grote afstand hangend op een 
bankje in beeld gebracht, met  vervaagde 
 gezichten. Een slachtoffer zegt voor 
de camera dat ze een van de jongens 
 herkent als de beste vriend van  loverboy 
E., maar de jongens zelf wordt niets 
gevraagd. Het kunnen dus net zo goed 
gewone jongeren op een bankje zijn. 
Volgens Repetur is er in Veenendaal 
wel iets aan de hand, maar is het niet 
specifiek loverboyproblematiek. ‘Sinds 
2004 is er een groep jongens die hele 
buurten terroriseert. Ook toen was er al 
een groep christelijke meiden die zich
zelf voor die jongens  prostitueerden. 
Maar dat heeft ook te maken met 
een gebrekkige weerbaarheid en 
 matige seksuele voorlichting van die 
 meisjes. Het stempel loverboy is iets 
dat  ouders, scholen en instellingen als 
het ware  verontschuldigt. Die kunnen 
dan  zeggen: het ligt niet aan ons dat 
ze is weggelopen of dat ze seks heeft 
met veel jongens. Nee, het ligt enkel en 
 alleen aan die foute loverboy.’ 
Na lang rondvragen in Veenendaal is 
er uiteindelijk een junk die het bestaan 
van loverboys in de stad bevestigt. ‘Ik 
ken een meisje die door haar verslaafde 
moeder af en toe werd meegegeven aan 
een groep jongens voor geld.’ 
Twee Marokkaanse tieners die hun 
ice tea in de zon drinken, zeggen des
gevraagd: ‘Natuurlijk zijn wij loverboys!’ 
Om er dan aan toe te voegen: ‘Nee hoor, 
er klopt helemaal niks van.’  

Leugens over 
Loverboys
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‘er is in 
geen 
enkel tv-
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ma een 
loverboy 
voor de 
camera 
geweest’

Veenendaal zou worden geteisterd door een bende loverboys en landelijk zouden er 
maar liefst 6000 slachtoffers zijn. Toch zijn kenners sceptisch over de omvang van 
het probleem: ‘Er worden in verband met loverboys altijd idiote cijfers genoemd.’

een bestseLLer voL fouten   
Maria Mosterd schreef de bestseller Echte mannen 
eten geen kaas waarin ze vertelde dat ze door loverboy 
Manou van haar 12de tot haar 16de werd gedwongen 
zich te prostitueren. Later toonden  misdaadjournalisten 
Hendrik Jan Korterink en Peter R. de Vries aan dat 
 delen van haar verhaal niet konden kloppen. Bovendien 
deed Mosterd nooit aangifte. 
Bovenkerk: ‘Het heeft mij verbaasd dat ze zoveel 
 fatsoenlijke en kritische journalisten en media heeft 
misleid, van Pauw & Witteman tot Vrij Nederland. 
En hoewel nu bewezen is dat er van alles feitelijk niet 
klopt en dat het verhaal is opgeblazen, is het boek nog 
steeds een bestseller. Ik heb na het rumoer met de uit-
gever gebeld en gevraagd hoe het ging met de  verkoop. 
‘Beter dan ooit,’ zei de mevrouw aan de telefoon.’

gehanteerd. We hebben  allerlei cijfers 
opgevraagd, onder andere bij de politie, 
instellingen en de  rapporteur mensen
handel. Daarnaast zijn we gaan praten 
met bijvoorbeeld scholen, conciërges en 
huisartsen.’ 
Maar de stichting blijkt het begrip 
 overboy wel erg ruim te nemen. Smit: 
‘We kijken niet alleen naar meis
jes die zichzelf prostitueren, maar 
ook naar  tieners die over hun eigen 
 seksuele grenzen heengaan of ineens 
in de drugsscene zitten. Er worden 
ook  binnen Nederland drugspakketjes 

wachtlijsten wilt omzeilen, kun je 
bij verkrachting ook beter van een 
 vermoedelijke loverboyproblematiek 
spreken om voorrang te krijgen.’ 

Foute vriendjes
Dat vaak geen verschil gemaakt wordt 
tussen foute vriendjes en gedwongen 
prostitutie, blijkt uit het onderzoek 
van de Stichting Kleinschalige Zorg. 
 Wanneer gevraagd wordt hoe zij aan het 
getal van 6000 slachtoffers  komen, legt 
bestuurslid Wout Smit uit. ‘We hebben 
de ouderwetse journalistieke methode 12 13


