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Valkenburg is in de ban van
een loverboy-zaak. Een
meisje van zestien had er
seks met mogelijk tachtig
m annen. Het gerecht wil die
allemaal arresteren. Een van
hen heeft zelfmoord
gepleegd.
VAN O N ZE R E D A C T E U R
D O M I N IQ U E M IN T E N
b r u s s e l | Sonja Botterweck

is
er nog altijd niet goed van. ‘Ik heb
vandaag weer een dreigm ail ge
kregen’ zegt ze. ‘Dat ze ons zullen
vinden. Alsof wij schuldig zijn aan
de zelfmoord van die man.’
Botterwreck is eigenaar van h e t ge
lijknamige gezinshotel in hartje
Valkenburg, vlak over de grens. Al
enkele m aanden zit ze m ee in een
storm die door het pittoreske
stadje raast en die zelfs internatio
nale aandacht krijgt. ‘Zelfs CNN is
al kom en filmen.’
De storm stak eind vorig ja a r op
toen de politie m et veel m achts
vertoon het hotel binnenviel. Ze
arresteerde een zestienjarig m eis
je en haar 21-jarige vriend, Armin
A. W at bleek? Het m eisje had in
het hotel in enkele dagen tijd een
vijftigtal m annen ‘ontvangen’. De
vuilbak puilde uit van gebruikte
condooms. Armin trad op als h aar
pooier. Hij had een telefoon m et
een lijst van klanten bij zich.
‘Ik viel u it de lu ch t’, zegt Botter
weck. ‘Die jongen huurde hier
geen kamer, m aar een ap p arte
m ent. Dat ligt 100 m eter verderop.
De m annen die zij ontvingen, za

gen wre niet. N atuurlijk zouden we
het verdacht hebben gevonden.
M aar toen die jongen h et ap p arte
m ent kwam huren, zag ik niks ver
keerds aan hem. Ik zag een keuri
ge m an m et een aktetas die ge
woon zijn paspoort afgaf, w ant
dat vragen we altijd.’
M aar Arm in A. bleek dus niet zo
keurig. Hij was een zogenaam de
‘loverboy’, een m an die een relatie
begint m et m eestal een jong m eis
je, h aar ‘hersenspoelt’ en haar de
prostitutie indrijft.
Bezorgde vader
Het verhaal van Arm in A., een jo n 
gen van Iraans-N ederlandse af
komst, en zijn 16-jarige vriendin
netje begint in oktober vorig
jaar. Dan m eldt een bezorgde va
der zich op h et politiebureau in
Wessem, een klein dorpje in het
zuiden van Limburg.
Zijn dochter is verdw enen en hij is
ervan overtuigd dat h aar vriendje
- ze zijn in de zom er een relatie
begonnen - daar voor iets tussen
zit. Even lijkt h et spoor naar Bel
gië te leiden, m aar d at loopt snel
dood. Er kom t een doorbraak als
blijkt dat de verdw enen dochter
terug te vinden is op de website

SLACHTOFFERS VAN PROSTITUTIEZAAK

DE RAVAGE
VAN EEN
LOVERBOY
Kinky.nl, ‘de prostituee-m arktplaats van de Benelux’. Ze m eldt
d a t ze actief is in de ‘omgeving van
Valkenburg’.
Na intensief speurw erk kom t de
politie terecht in hotel Botter
weck. ‘M aar er w ordt verteld dat
ze eerder in andere hotels actief
w aren’, zegt de eigenaar. De zaak
neem t inderdaad grote propor
ties aan. Volgens h e t gerecht zou
h e t meisje zeker m et tachtig m an
nen betaalde seks hebben gehad.
Schat aan DNA
H et gerecht spreekt van een klas
sieke loverboy-affaire. M aar ze
neem t tegelijk een opmerkelijke
beslissing. N iet alleen Armin A.
w ordt in beschuldiging gesteld,
m aar ook de klanten worden ver
volgd. De politie heeft in het a p 
partem ent im m ers ook een schat
aan DNA-materiaal gevonden.
De officier van justitie in Maas
tricht spreekt daarbij forse taal.
Klanten kunnen zich vrijwillig
aanm elden, m aar doen ze d at niet,
dan zullen ze thuis opgepakt w or
den. ‘Dat een arrestatie gevolgen
kan hebben voor huwelijk of rela
tie, daar zit ik niet mee. Deze m an
nen hadden tegen betaling seks

Één positief ge
volg: Limburg
krijgt opvanghuis
voor slachtoffers
van loverboys

m et een m inderjarige. Dat is straf
b aar en ik ga ze niet helpen om dat
geheim te houden’, aldus David
van Kuppeveld. Op de sociale m e
dia krijgt hij veel bijval.
De straf die de m annen boven h et
hoofd hangt, is niet min. Ze riske
ren to t vier ja a r cel. H et argum ent
d a t de m annen m isschien niet
w isten dat h et meisje m inderjarig
was, m aakt nauwelijks indruk.
‘Het risico ligt bij de klant’, klinkt
h et bij h et openbaar m inisterie.
Eigen identiteit
Dat het gerecht to t deze stap over
gaat, heeft ook te m aken m et h et
feit dat ze moeilijk greep krijgt op
het fenom een van de loverboys.
Alleen de pooiers straffen, heeft
nauwelijks een ontradend effect.
Bovendien nem en de meisjes

soms de pooier in bescherm ing.
Ook in deze zaak verklaarde h et
16-jarige meisje in eerste instantie
dat het idee om zich te prostitue
ren van haar kwam.
Daarom probeert de Limburgse
justitie nu de vraagzijde aan te
pakken. Het is een beetje geïnspi
reerd op h e t Zweedse model, w aar
hoerenlopers altijd strafbaar zijn.
M aar gisteren m aakte deze ‘harde’
aanpak een eerste dodelijke
slachtoffer. Een van de klanten
pleegde zelfmoord. De m an kon
de schande van de arrestatie blijk
baar niet aan.
En zo laat Armin A. een spoor van
ravage na. ‘Dit is echt een ver
schrikkelijke zaak’, zegt Botter
weck. ‘Het meisje is h et grootste
slachtoffer, m aar ook wij komen
hier beschadigd uit. We hebben
veel annuleringen gehad, er zijn
nog altijd de bedreigingen. Geluk
kig wrorden wij n iet vervolgd.’
Toch is er één positief gevolg. Lim
burg krijgt eindelijk een opvang
huis voor de slachtoffers van lo
verboys. Daar m oeten de meisjes
door intensieve hulpverlening
h un eigen identiteit wreer terug
krijgen. Hulpverleners vroegen
d aar al lang om.

