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Helse liefde 
 

Theo Hendrickx, Coördinator Stichting Manna 

  

“Je hebt altijd wat te kankeren. Jij gunt mij gewoon geen leuke vent.  Bekijk het maar, ik ga 
nu naar hem toe en kom nooit meer terug” 

Met een harde dreun gooit Maureen de huisdeur dicht. 

Sprakeloos blijft haar moeder in de hal achter. Haar gedachten tolden. 

“Wat was er toch de laatste weken gebeurd? Hoe heeft het zover kunnen komen dat Maureen 
woedend het huis verlaat en bij haar nieuwe vriend gaat wonen?“ 

  

Voorgaande situatie roept tegenwoordig steeds vaker bij ouders herkenbaarheid op.  Jonge 
meisjes die een jongen leren kennen, hevig verliefd en onhandelbaar worden. Hoewel iedere 
verliefdheid met problemen gepaard kan gaan, zijn de gevolgen bij slachtoffers van 
zogenaamde ‘loverboys‘ desastreus. Dit artikel wil meer inzicht geven in het fenomeen van 
loverboys en het ‘liefdesproces’ waarin een slachtoffer terecht komt.  

 

Loverboys zijn geen liefdesjongens. 

Loverboys zijn jonge mannen, die meisjes (leeftijd tussen 12-18 jaar) – meestal  kwetsbaar – 
emotioneel afhankelijk maken en hun dwingen tot prostitutie. De naam ‘loverboy ‘lijkt de 
indruk te wekken dat er sprake is van ‘love’. Niets is echter minder waar. Zij maken 
pubermeisjes hopeloos verliefd en afhankelijk met als doel hen uit te buiten. De meisjes zijn 
slechts handelswaar om veel geld te verdienen. De liefde van een loverboy is een helse liefde, 
eerst honingzoet maar daarna gruwelijk en bizar. Hij intimideert, manipuleert, bedreigt en 
mishandelt het slachtoffer om op die manier aan zijn geld te komen. Door de wisselingen 
tussen ‘liefde krijgen’ en ‘mishandeling’ raakt het slachtoffer haar persoonlijkheid helemaal 
kwijt waardoor de loverboy grote macht kan uitoefenen. 

Loverboys opereren nooit alleen, maar altijd binnen criminele netwerken. De meeste 
loverboys hebben contacten in de drugs-wapenwereld.  

Loverboys vinden hun slachtoffers bij scholen, uitgaansgelegenheden en via internet. Met 
name de laatste invalshoek blijkt steeds vaker voor te komen. Een bijzondere manier is het 
inzetten van vriendinnen – zogenaamde lovergirls - om meisjes binnen de netwerken van 
loverboys te lokken. Nadat dit heeft plaatsgevonden, komen zij onder de liefdesdruk van een 
jongen en vallen hem ten prooi.  
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De liefdeshistorie van een loverboyslachtoffer 

Hoewel de ruimte van dit artikel niet alle informatie toelaat, wordt kort chronologisch de 
aanpak van de loverboy en liefdeshistorie van een slachtoffer beschreven.  

1. Euforie (extase)       

Meisjes willen verliefd worden en meetellen. Veel meisjes zijn in de pubertijd erg kwetsbaar 
en zoeken hun zekerheden in uiterlijk, gelijke gedragscodes en relaties. Loverboys voelen dit 
haarfijn aan en spelen bewust in op deze kwetsbaarheid. Zij ‘aanbidden’ het meisje, geven 
cadeautjes, maken indruk door geld, mooie kleren en duur uitgaan. Alles lijkt om het meisje te 
gaan, hetgeen haar gevoel voor zelfwaarde enorm doet stijgen. Zij ervaart de aandacht en 
gevoelens van verliefdheid als euforie, een extase door verliefdheid). Kenmerkend zijn de 
gevoelens van gelukzaligheid en de “zekerheid”dat eindelijk de persoon is gevonden die haar 
tekorten en onzekerheid kan opvullen. De emotionele afhankelijkheid is begonnen. Het meisje 
richt zich volledig op de jongen. Zij wil deze gevoelens nooit meer kwijtraken. De helse liefde 
is begonnen. 

2. Grensverleggingen 

Om het meisje voor zijn doelen ‘gebruiksklaar ‘te maken, begint de loverboy snel de morele 
grenzen van het meisje aan te tasten. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om vrijmoediger 
seksueel gedrag, experimenteel drugs- en alcoholgebruik en andere niet legitieme activiteiten. 
Een heel belangrijk onderdeel is het isoleren van haar vroegere sociaal-maatschappelijke 
omgeving. Door ruzies met ouders, vrienden en school moedwillig te creëren, kiest het meisje 
steeds indringender voor haar loverboy en verliest de noodzakelijke voormalig sociale 
bescherming. Als zij uiteindelijk ieder sociaal contact heeft verloren, kan de loverboy zonder 
problemen zijn wil opleggen. Er is uiteindelijk niemand waarop het meisje nog kan 
terugvallen. Kwetsbaarheid en afhankelijkheid ontwikkelen zich zeer snel. 

3. Hersenspoeling 

Tijdens voorgaande fase begint de loverboy het denken en de gevoelens van het slachtoffer 
over te nemen. Aangezien het meisje steeds afhankelijker van hem wordt, neemt zij steeds 
meer van hem aan, ongeacht of dit goed voor haar is. Het meisje verliest de aandacht voor 
haar innerlijke alarmsignalen. De loverboy leert haar o.a. wat een echte ‘liefdevolle‘ relatie is. 
Hierbij benadrukt hij dat men er voor elkaar moet zijn. Weigeren van verzoeken duidt op 
liefdeloosheid. Het meisje komt geheel onder de invloed van deze liefdeslessen en zal 
daardoor uiteindelijk niets meer durven te weigeren aangezien zij daarmee zou aangeven niet 
voldoende van de loverboy te houden. Er treedt een vorm van indoctrinatie op. Steeds vaker 
probeert hij in de gevoels- gedachtewereld van het meisje in te breken en op zijn doelen te 
richten. 

4. Slaafse ultieme gehoorzaamheid 

Het meisje raakt door deze fasen dermate afhankelijk en gehoorzaam, waardoor enige vorm 
van assertiviteit en zelfbeeld geheel verdwijnt. De loverboy manipuleert, dreigt, mishandelt, 
maar is ook verschrikkelijk lief en inlevend waardoor zij hem slaafs gehoorzaamt in zijn 
verlangens en opdrachten. Zelfs als het meisje walgt over hetgeen van haar geëist wordt, blijft 
zij – door haar aangetaste zelfbeeld en trauma’s – verslaafd aan de loverboy.  
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5. Ontluistering 

Het beeld van loverboy gaat door de gebeurtenissen veranderen. Regelmatig treden er 
tegenstellingen in haar eigen denken en gevoelens op. Er ontstaat een wisselend beeld van de 
loverboy. Enerzijds is de loverboy een monster en eist het onmenselijke van haar; anderzijds 
is hij degene die haar “liefheeft en de wensen van haar ogen afleest“. Het meisje begint 
minder goede kanten van de loverboy te herkennen en overdenken. Soms durft zij dit ook te 
benoemen, waarop vaak geweld of een liefdesbombardement volgt. Zeer belangrijk is vaak de 
ontdekking van overspel door de loverboy. Het meisje voelt zich verraden en van haar unieke 
positie verstoten. De loverboy probeert zich vaak te redden door het andere meisje als een 
‘toekomstmiddel’ af te schilderen, die hen zal voorzien van de financiële mogelijkheden om 
samen te wonen en te trouwen. Vooral de belofte van een toekomst met elkaar lijkt de 
ontluistering vaak te sussen.  

6. Ontmaskering 

De ontmaskering is in de meeste gevallen een gewelddadige en gevaarlijke periode, aangezien 
de loverboy duidelijk aanvoelt dat zijn wijze van aanpak wordt doorzien. De loverboy is 
ontmaskerd als pooier. Met alle kracht en mogelijkheden zoals intimidatie, verkrachting en 
stalking zal hij mogelijke vluchtpogingen trachten te voorkomen. In deze periode treedt vaak 
bij het slachtoffer ontmoediging op waardoor zij de relatie nog niet durft af te breken. De pijn, 
trauma’s en het verlies van de liefde door de loverboy roepen enorme twijfels op. “Kan het 
nog goed komen?”  

“Bestaan er misschien toch nog mogelijkheden?” 

Bovendien weet het meisje niet waar zij naar toe moet vluchten. De voormalige sociale 
omgeving is vaak – soms jarenlang – uit beeld. Schaamte, geldgebrek, verbroken relaties, 
geen zicht op toekomst, verslavingsproblemen en grote druk vanuit het criminele milieu 
dragen bij om langer in de prostitutie en het drugscircuit te blijven. 

7. Losmaking 

Als het meisje besloten heeft om zich los te maken van de loverboy, begint zij extern contact 
te zoeken. Zij moet behoedzaam zijn, aangezien de loverboy haar – na een vluchtpoging – 
indringend zal zoeken. Zijn kapitaalbesteding is verdwenen. Daarbij weten slachtoffers 
meestal veel over het criminele milieu hetgeen de loverboy en zijn netwerk fataal kan worden. 
Veel slachtoffers moeten daarom – soms voor lange tijd – onderduiken. Het losmakingproces 
staat onder druk van veiligheid, grote traumatische gevolgen en een moeizame weg terug naar 
het voormalig sociale systeem. 

 

Wat kunnen ouders doen? 

Het is begrijpelijk dat ouders zullen denken “Wat moet ik hiermee aan? Hebben wij nog een 
kans?“ De vertelling over de verloren zoon (Lucas 15: 11 vv) leert ons zeer veel over de 
ouderlijke houding in de beschreven situaties. Hoewel een pasklaar antwoord niet reëel is, 
kunnen de navolgende tips veel verbetering aanbrengen om de relatie met de dochter te 
herstellen of verbeteren. Een belangrijk uitgangspunt is: iedereen kan verliefd worden en 
zichzelf daarbij voor een groot deel verliezen. Wie heeft nooit iets doms gedaan of de 
verkeerde partner gekozen tijdens verliefdheden? Blijf daarom altijd een verschil maken 
tussen handelswijze en menszijn van het slachtoffer. Het meisje is door alle gebeurtenissen en 
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trauma’s haar identiteit kwijtgeraakt. Iedere vorm van vertrouwen in mensen is zoek….ook 
vaak in haar ouders. Bovendien spelen schaamte, vernedering, traumatische’ gevolgen, 
verslavingsproblematiek en gebroken persoonlijkheid een grote rol. Het slachtoffer heeft in de 
meeste gevallen de relatie niet afgebroken uit gebrek aan liefde, maar uit wanhoop en 
teleurstelling. Hiermee dient men altijd rekening te houden. 

 

Tips : 

�      Ouders op de knieën houdt kinderen op de been. Blijf voor het kind bidden ook al 
lijkt de situatie hopeloos.  

�      Nodig de loverboy uit. Loverboys willen het slachtoffer de indruk geven dat de ouders 
hem niet mogen of haar niet liefhebben. Door het contact met de loverboy open te 
stellen, zal het isolatieproces duidelijk stagneren. De ‘open houding‘ zal menig loverboy 
afschrikken aangezien zijn technieken veel moeilijker invloed krijgen. 

�      Maak tijd . Pubers zoeken in hun turbulente ontwikkelingstijd aanspreekpunten om 
houvast in het leven te krijgen. Helaas hebben veel ouders door allerlei redenen weinig 
tijd. Daardoor kan een loverboy gemakkelijker greep krijgen op een kwetsbaar meisje. 
Interesse in de belevingswereld, inleving en richtinggevende communicatie kan veel 
voorkomen. 

�      Geen verwijten maken. Het slachtoffer weet echt wel dat ze fouten heeft gemaakt. 
Verwijten lossen niets op en strooien slechts zout in de wonden. 

�      Nooit de loverboy afkraken, hij is haar identiteit. Val nooit haar geliefde aan 
ongeacht wat er gebeurd is. De loverboy heeft de identiteit van het meisje zeer lang 
overgenomen. Laat het slachtoffer zelf benoemen wat er niet aan de loverboy en de 
relatie goed was. Eigen inzicht motiveert, opgedrongen inzichten dragen bij tot 
verdediging. 

�      Rekening houden met wisselende gevoelens en beslissingen. De keuze van het 
slachtoffer is geen vanzelfsprekendheid maar vaak noodgedwongen. Alle trauma’s, 
problemen maar ook de romantische momenten zorgen voor wisselende stemmingen en 
verwarring. 

�      Nooit beloven wat niet waargemaakt kan worden. Zij vertrouwt niemand meer. Vaak 
probeert men het slachtoffer te motiveren door allerlei beloften te doen. Uiteindelijk 
blijken deze niet gehandhaafd te worden. Hierdoor kan het vertrouwen opnieuw 
geschaad worden en lijken de beschuldigingen van de loverboy in het verleden aan het 
adres van de ouders of sociale omgeving bewezen te worden. 

�      Respect tonen, ook al keurt u persoonlijk alles af wat zij gedaan heeft. Het is voor 
ouders vaak heel pijnlijk wat de dochter in de periode van de loverboy heeft gedaan. 
Vaak zijn er grote gevolgen zoals verslaving of schulden. Het prostituee-zijn is 
eveneens vaak een grote schande en schaamte. Toch moet de mens gezien worden. 
Leerrijk is Christus Jezus, die ieder mens de waarde gaf, die deze verdiende. Ongeacht 
de daden kon Hij liefde voor hen opbrengen.  
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�      Geduld tonen en elkaar de ruimte geven. Er moet heel veel verwerkt worden. Dat 
heeft tijd nodig. Elke partij die bij dit drama is betrokken heeft verwerkingstijd nodig. 
Gun elkaar dat. 

�       Houdt rekening met represailles. Zoals uit het voorgaand artikel blijkt, zijn loverboys 
criminelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er moeilijkheden kunnen ontstaan. 
Belangrijk is om zo spoedig mogelijk de politie in te schakelen of in te lichten. Daarbij 
kan het noodzakelijk zijn om het slachtoffer voor haar veiligheid en behandeling naar 
een speciaal centrum (vrouwengezondheidsdiensten) te brengen. Onderschat niet de 
volhardendheid van de loverboy. 

�      Accepteer dat zij niet met u wil praten. Het slachtoffer heeft vaak verschrikkelijk 
vernederende gebeurtenissen meegemaakt. Het is normaal dat zij aan haar ouders 
dergelijke schaamtevolle zaken niet wil of durft te vertellen. Zoek daarom een goede 
gesprekspartner waar zowel het slachtoffer als de ouders terecht kunnen.  

�      Het meisje heeft vaak heel veel meegemaakt, accepteer dat u het vaak niet begrijpt. 
Ouders willen graag alles begrijpen en voelen sterk mee. Toch kan het gebeuren dat de 
keuzes van het meisje als irreëel en onbegrijpelijk worden ervaren. Accepteer dat de 
keuzes van het meisje niet de keuzes van de ouders zijn. Verliefde mensen zijn vaak 
blind. Het spreekwoord stelt al duidelijk dat men in een dergelijke situatie afwijkend 
kan reageren en handelen. 

�      Ouders (gezin) zijn ook slachtoffers. Zoek altijd hulp of goede gesprekspartners zodat 
ieder zijn eigen pijn en frustraties kan verwerken. 

  

Het thema “slachtoffers van loverboys” kan slechts bij benadering worden beschreven binnen 
de redactionele mogelijkheden. Wilt u meer weten: Stichting Manna heeft het project ‘Helse 
liefde ‘ontwikkeld. Dit project geeft veel informatie aan christelijke gemeenten, 
beroepskrachten, ouders, docenten en scholieren. 
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