
De loverboy heeft zijn tactiek om
een meisje te veroveren al ver van te
voren uitgedacht. Bij het zien van
het meisje wéét hij of zij een ‘goed’
slachtoffer is. De loverboy zoekt
meisjes die wat onzeker zijn, naïef,
al wat problemen (thuis) hebben en
niet hoogopgeleid zijn.

Hij versiert het meisje door haar
veel aandacht en mooie en dure
cadeaus te geven. Hij benadrukt
ook vaak hoeveel zij voor hem
betekent. Om het meisje afhanke-
lijk te maken, probeert de loverboy
een wig te drijven tussen het meisje
en haar omgeving. Daarna zorgt hij,
vaak met geweld, ervoor dat ze
helemaal afhankelijk van hem is.

Vervolgens verandert hij. Onder
de noemer ‘geldgebrek’ of ‘een
openstaande schuld’ dwingt hij
haar om met zijn vrienden naar bed
te gaan. Daarbij wordt het meisje

dikwijls aangezet tot het gebruik
van alcohol of softdrugs.

Door haar aan te zetten tot seks
met zijn vrienden, verlaagt de
loverboy de drempel naar prostitu-
tie. Een argument kan zijn dat zij de
cadeaus moet terugbetalen en dat
hij geld nodig heeft. Veel meiden
belanden dan ook, met een schuld-
gevoel, achter de ramen. Als het
meisje eenmaal in de prostitutie
werkt, wordt zij scherp in de gaten
gehouden en soms zelfs bedreigd en
gemanipuleerd.

Vaak zijn de loverboys iets ouder
dan het meisje en meestal van
Marokkaanse of Antilliaanse af-
komst. Dit betekent niet dat er geen
Nederlandse of Turkse loverboys
actief zijn. Een aantal van hen is al
bekend bij de politie en zijn eerder
opgepakt voor diefstal of drugshan-
del.

Dat Fleur, slachtoffer van een lover-
boy, in de gevangenis zit, klinkt gek
in de oren. „In een aantal gevallen
vragen wij de kinderrechter om een
slachtoffer van een loverboy in een
gesloten instelling te plaatsen,’’ zegt
Peter Bovenkerk, directeur Bureau
Jeugdzorg Haaglanden. „Dit doen
wij omdat het meisje dikwijls wordt
bedreigd en wij willen voorkomen
dat ze zelf terugkeert naar de lover-
boy.’’ Een gesloten plaatsing ter
bescherming van de jongere - ook
wel civiele plaatsing genoemd - is
nu nog wel eens in een Justitiële
Jeugdinrichting (JJI). Bovenkerk:
„Met een nieuwe wet die begin dit
jaar in werking is getreden, komen
er meer gesloten instellingen waar-
door deze meisjes - op termijn - niet

meer samen worden geplaatst met
jongeren die een strafbaar feit
hebben gepleegd.” Op dit moment
is er in de regio Haaglanden één
gesloten opvang met vijftig plaat-
sen, waar onder meer slachtoffers
van loverboys terecht kunnen. Er is
een subsidieaanvraag gedaan voor
nog een gesloten opvang - hier
zullen 122 plekken komen.

Als opvang buitenshuis nodig is,
zoekt Bureau Jeugdzorg een plek
voor het meisje. „In zeer urgente
gevallen is dat soms buiten de
regio, omdat in de regio zelf niet
direct een goede plek beschikbaar
is. Soms is deze afstand ook wense-
lijk om letterlijk afstand met de
situatie te creëren en de veiligheid
van het meisje te waarborgen.’’

Het is niet exact bekend hoeveel
meisjes in Nederland slachtoffer
zijn van loverboys, omdat zij vaak
geen aangifte durven te doen. Als
zij toch aangifte hebben gedaan,
wordt deze dikwijls weer door
henzelf ingetrokken - uit angst.
Volgens Comensha, voorheen
Stichting tegen Vrouwenhandel,
zijn in 2007 (voorlopig) 639 slacht-
offers van mensenhandel gemeld,
waarvan 599 vrouwen.
In de regio Zuid-Holland zijn 82
vrouwen bekend bij deze stichting,
die onder meer zorgt voor opvang
en begeleiding van slachtoffers van
mensenhandel in binnen- en buiten-
land.
Comensha registreert alleen de
regio als de politie de aanmelder is,
dus het kan zijn dat er meer meldin-
gen zijn geweest. Het dwingen of
aanzetten van minderjarige meis-
jes tot prostitutie kan leiden tot
een taak- of gevangenisstraf.
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O
p haar laatste schoolfoto,
die bij haar ouders in de
woonkamer staat, lacht
Fleur (17) lief. De lange blon-

de haren van de Voorburgse liggen
gedrapeerd op de schouders en
haar gezicht straalt rust uit. Maar
ook kwetsbaarheid en onzekerheid.
Precies dát wat Achmed, de lover-
boy met wie ze een ‘relatie’ had, ge-
bruikte om haar te overwinnen. Ze
zit nu uit zelfbescherming in een ge-
vangenis.

„We zijn er nog steeds kapot van.’’
De ouders van Fleur zitten versla-
gen op de bank. Een klein jaar gele-
den kreeg Fleur, dochter van Adri
en Claudia, een vriendje. „Ze had
wel vaker vriendjes, dus daar keken
we niet van op,’’ zegt Adri. „Maar fe-
bruari 2007 kreeg zij verkering met
Achmed.’’

De ouders nodigden Achmed uit
om langs te komen; zij wilden wel
eens kennis met hem te maken. Zo
enthousiast als Fleur over hem was,
waren Adri en Claudia totaal niet.
„Hij kwam binnen en ik zag gelijk:
dit is geen zuivere koffie,’’ zegt Clau-
dia. „Dat was het eerste gevoel dat ik
bij hem kreeg. Maar ja, wij wilden
hem niet meteen afkeuren, het is
toch het vriendje van je dochter.’’
Adri zag daarbij dat Achmed drugs
gebruikte. „De stand van zijn ogen
verraadde een heleboel.’’

Fleur was helemaal weg van Ach-
med. Hij gaf haar diverse geurtjes
en een mooie mobiele telefoon. Ze
zagen elkaar vaak en deden leuke
dingen samen.

Eenpaarweken laterhoordeClau-
dia via haar nichtje dat Fleur aangif-
te wilde doen van verkrachting door
twee jongens. Claudia: „Achmed
was samen met Fleur naar het poli-
tiebureaugegaan, omhaar te ‘onder-
steunen’ bij de aangifte. Later ble-
ken het twee vrienden van Achmed
te zijn, die Fleur hadden verkracht.
Om de schijn op te houden ging hij
methaar mee naarhet bu-
reau en zei hij dat hij haar
neef was. Helaas was er
op dat moment op het bu-
reau in Den Haag geen ze-
denrechercheur aanwe-
zig, dus heeft ze uiteinde-
lijk geen aangifte kunnen
doen.’’

De ouders praatten
vaak met Fleur over Ach-
med. „Maar ze bleef hem
beschermen en wilde ons
telkens overtuigen dat hij
ook van haar hield. Het drong niet
tot haar door. ’’

Nog steeds geschrokken van het
verhaal over de aangifte, gingen de
ouders met Fleur en haar broertje
op vakantie. „Toen pas zag ik hoe-
zeer mijn dochter was veranderd,’’
zegt Adri. „Ze was zwaar opge-
maakt, droeg hoge hakken en daag-
de jongens uit. Het was niet meer
‘mijn’ Fleur.’’ Claudia belde vanaf
hetvakantieadresmetdiverse jeugd-
instellingen. „Die adviseerden ons
dat wij Achmed binnen moesten
houden en hem als ideale schoon-
zoon moesten behandelen.’’

Toen het gezin terug was, kwam
Achmed weer vaak over de vloer.
Adri: „Ik ben uit huis gevlucht als hij
er was. Terwijl ik wist dat er iemand

in mijn huis zat die niet oké was. Wij
waren er in de tussentijd achter ge-
komen dat Achmed Fleur mishan-
delde. Ze bleek onder de blauwe
plekken te zitten - maar die verborg
ze onder haar kleding. Hij mishan-
delde haar ook alleen op plekken die
wij niet konden zien.’’

Claudia: „We hebben Fleur toen
op eigen initiatief naar een opvang
voor vrouwenhandel in Leeuwar-
den gebracht. Alleen daar was plek
voor haar.’’ Tien dagen later bleek
naeen gesprekmet deRaad vanKin-
derbescherming en de crisisdienst
van Jeugdzorg Haaglanden dat on-
middellijke uithuisplaatsing nodig
was. Eind augustus werd Fleur door
de politie van haar bed gelicht en
overgeplaatst naar een justitiële ge-
vangenis in Zuid-Holland, waar zij
nog steeds zit. Zij zit hier in een

meidengroep waarvan
acht van de tien meiden
slachtoffer is van een
loverboy. Zij wordt strak
in de gaten gehouden en
mag geen contact met an-
deren hebben, zonder dat
de instelling dit weet.
„Een echt gezonde situa-
tie voor mijn dochter is
dit niet,’’ meent Adri. „In
de gevangenis zitten cri-
minelen en misschien
loverboys. Maar wat moet

je dan?’’
Fleur durft geen aangifte te doen.

Ze isbang. „Die jongenheeft haar ge-
hersenspoeld,’’ zegt haar vader.
„Het is heel triest.’’ Achmed heeft
haar ook een keer meegenomen
naar een hoerenbuurt. „Maar zij
heeft hem gezegd dat zij daar niks
voorvoelt,’’ zegt Adri opgelucht. „Ge-
lukkig maar. Anders waren we nu
misschien veel verder van huis.’’

Informatie over loverboys is er ge-
noeg, menen de ouders. „Fleur heeft
ookvoorlichting gehad op haarmid-
delbare school.’’ De ouders zitten
zelf bij stichting Stop Loverboys Nu,
die hulp biedt aan slachtoffers en fa-
milie van loverboys. Zij kunnen hier
hun verhaal kwijt en praten met an-
dere ouders, die hun dochter zijn

‘kwijtgeraakt’ aan een loverboy.
Adri en Claudia willen met hun

verhaalandere ouders en meiden op
de hoogte brengen van de capriolen
van loverboys.Adri: „Jehoort welva-
ker dat mensen zeggen: zoiets over-
komt ons niet. Maar onze dochter is
ook een spontane en sociale meid,
maar ook naïef en beïnvloedbaar.
Zij is niet de enige die zo is.’’

In februari wordt Fleur 18 jaar.
Dan kan ze niet meer worden ge-
dwongen in een inrichting te blij-
ven. Maar ze wil zelf graag door met
de therapie die ze krijgt. Deze week
verhuist ze daarom naar een geslo-
ten centrum waar ze psychische
hulp krijgt. „We zijn er nog niet,
maar we blijven positief,’’ zegt Clau-
dia. „We waren er gelukkig snel bij.
Er zijn ouders die het pas na vier
jaar merken, als hun dochter al ach-
ter de ramen zit.’’
De namen van de betrokkenen zijn
wegens privacy gefingeerd.

Tactiek om meisje te ver-
overen is sluw en doordacht

’Voorkomen dat ze terugkeren’
Loverboy

Uit angst vaak
geen aangifte

Jeugdzorg Haaglanden

Tot nu toe

]

Slachtoffers

■ De 17-jarige Fleur krijgt in
februari een relatie met Achmed.
Ze doen leuke dingen samen en
hij geeft haar dure cadeautjes.
■ Na een ontmoeting tussen de
ouders en Achmed krijgen de
ouders een naar onderbuikge-
voel. Ze vertrouwen hem niet.
■ Als blijkt dat Fleur aangifte van
een verkrachting wil doen, ver-
moeden de ouders dat Achmed
een loverboy is.
■ Het gezin gaat op vakantie.
Moeder belt met diverse jeugdin-
stanties voor hulp.
■ Na een gesprek van de ouders
van Fleur met de Raad van de
Kinderbescherming en crisisop-
vang Jeugdzorg, blijkt dat onmid-
dellijke uithuisplaatsing nodig is.
Fleur gaat naar een vrouwenop-
vang in Leeuwarden.
■ Na twee weken wordt Fleur
door de politie overgebracht naar
een justitiële gevangenis.
■ Deze week gaat zij naar een
gesloten opvang, waar zij tevens
psychische hulp krijgt.
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Fleur, slachtoffer van loverboy, zit in de cel
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Verlies van snelle
catamaran kost
Stena passagiers

Claudia, moeder van Fleur: „Ze
bleef Achmed, de loverboy, be-
schermen. Hoewel ze door hem
werd mishandeld, hield zij intens
veel van hem.’’
FOTO DREAMSTIME
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ANTOON OOSTING
HOEK VAN HOLLAND

Het buitendienst stellen van de
supercatamaran HSS Discovery
heeft Stena Line vorig jaar op de
veerdienst Hoek van Holland-Har-
wich meer dan driehonderddui-
zend passagiers gekost. Het aantal
vervoerde passagiers komt uit op
428.000 (736.000 in 2006) en
88.000 personenauto’s (153.000).
Daarmee is Stena Line toch tevre-
den, omdat dit 16 procent meer pas-
sagiers isdan verwacht was.Deveer-
dienst hield er al rekening mee dat
het aantal passagiers een forse dip
zou doormaken. Alleen het aantal
vervoerde auto’s daalde sterker dan
verwacht.

Op 8 januari vorig jaar voer de
HSS Discovery voor het laatst tus-
sen Hoek van Holland en Harwich
terwijl de beide conventionele fer-

ry’s Stena Hollandica en Stena Bri-
tannica een ingrijpende verbou-
wing ondergingen waarbij ze allebei
tot 240 meter werden verlengd en
de passagiersaccommodatie volle-
dig is vernieuwd. Nu Stena Line dit
jaar volledig met vernieuwde sche-
pen kan varen, verwacht Stena
Line-directeur Pim de Lange dat de
passagiersaantallen ook weer zul-
len stijgen.

Het vervoer op de veerdienst
Hoek van Holland-Killingholme
groeide vorig jaar harder dan ver-
wacht. Met twee spiksplinternieu-
we vrachtferry’s, de Stena Trader en
StenaTraveller, steeg het aantal ver-
voerde trucks en opleggers van
61.000 tot 76.000 met 44.000 chauf-
feurs (32.000 in 2006). Alleen de
dienstRotterdam-Harwichpresteer-
de slecht met een achteruitgang van
130.000 naar 110.000 trucks en op-
leggers.

LOVERBOYS Meisjes worden dikwijls uit huis geplaatst om ze tegen zichzelf te beschermen

1 Steekpartij in Wateringse
Hofpark Westland
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3 Krakers vrezen grootkapi-
taal Den HaagTotaal 569 stemmen

School vecht boete voor te
weinig les aan bij rechter

c Inde
celzitten
slechte
jongens.
Maarook
m’nmeid.

AD PEILING

ZOETERMEER
Het Alfrink College in Zoetermeer
vecht de boete van ruim 16.000 euro
voor het geven van te weinig les
waarschijnlijk aan bij de rechter.

De school voor havo en vwo is
door het ministerie van Onderwijs
beboet, omdat niet alle leerlingen
het afgelopen schooljaar de wette-
lijk vereiste 1040 klokuren les heb-
ben gekregen.

Volgens woordvoerder Eric Bru-
nings van de school is de kwaliteit
van het onderwijs nooit in het ge-
ding geweest, omdat leerlingen die
extra hulp nodig hadden die ook
hebben gekregen. Hij signaleert ook
dat de Inspectie van het Onderwijs
eerder nog wel akkoord ging met de
aanpak van de school, maar dat het
Alfrink de dupe is geworden van een
strengere beoordeling van het be-
grip ‘onderwijstijd’.

Het Alfrink College werkte de af-
gelopen jaren met lesuren van drie
kwartier in plaats van 50 minuten.
Door beperking van de lestijd kwam
tijd vrij voor bijvoorbeeld extra hulp
voor zwakkere leerlingen. Deze acti-
viteiten waren niet voor alle scholie-
ren verplicht en zijn door het minis-
terie van Onderwijs niet meegeteld
voor de verplichte urennorm.

Het Alfrink College maakte kort
voor de zomervakantie deel uit van
een steekproef van de Inspectie van
het Onderwijs rond de urennorm.
Ook vijftien andere scholen zijn be-
boet voor het geven van te weinig
les.

Het Zoetermeerse Alfrink College
heeft inmiddels maatregelen geno-
men om wel te kunnen voldoen aan
de eisen van het ministerie. Zo is on-
der meer het 50 minuten-rooster
weer ingevoerd.

De HSS Discovery voor de Nederlandse kust. ARCHIEFFOTO ANP
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Gedupeerden van autobranden
moeten schadeloos worden gesteld.
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