
‘Al was ik ongelukkig, het was wel mijn eigen keuze’

Mounir (25): ‘Mijn eerste ervaring
met betaalde seks was vlak bij het
asielzoekerscentrum waar ik woon-
de. Ik was 15 jaar en werd aange-
sproken door een man die rondhing
in de buurt. Hij had zin, ik ook, dus
dat was snel geregeld. Ik vond het
niet gek, want ik was al seksueel ac-
tief toen ik 8 jaar was.
Die man gaf hij me 25 gulden (11 eu-

ro). Ik dacht: dat is een leuk zakcent-
je. Ik had geld nodig voor boodschap-
pen en kleding. Ik besloot het vaker
te doen en ging naar parken in de
buurt. Daar kwamen mannen die me
aantrekkelijk vonden omdat ik zo
jong was. Ik maakte er geen geheim
van dat ik minderjarig was.
Sommige homoseksuele vrienden
wisten dat ik dit deed. Mijn landge-
noten vertelde ik niet eens dat ik ho-
mo ben. Waar ik vandaan kom, is ge-
wone seks tussen mannen al straf-
baar. Ik ben ook nog eens moslim.
Toen ik 22 was, vond ik een baan.
Toen ben ik hiermee gestopt. De ver-
diensten waren fijn, maar na iedere
klant voelde ik me vies. Ik ben soms
geslagen en ik heb dingen gedaan te-
gen mijn wil. Ik moest wel, als ik met
iemand op een afgelegen plek was.
Of ik mezelf als slachtoffer zie? Nee,
ik voel me niet thuis in die rol. Ik was
geil en ik had geld nodig. Ook al was
ik best ongelukkig, het was wel mijn
eigen keuze.’

Van onze verslaggever
Menno van Dongen

UTRECHT De samenleving onder-
schat de gevolgen van jongensprosti-
tutie. Ook als minderjarigen zelf kie-
zen voor betaalde seks met een vol-
wassen man, leidt dat vaak tot ernsti-
ge problemen. Dat stellen onderzoe-
kers van Movisie in het boek Vrijbui-
ters uitgebuit – minderjarige jongens in
de prostitutie, dat dinsdag verschijnt.

Veel homoprostitués worden ge-
slagen of bedreigd, ze verrichten sek-
suele handelingen tegen hun wil, ze
hebben last van depressieve gevoe-
lens of ze verpesten hun opleiding.
‘Ondanks alles gaan ze door, want de
verdiensten zijn erg verslavend’, zegt
Jandirk Veenstra van Movisie.

Hij stelt dat vrijwel alle jongens
naar eigen zeggen ‘een knop omzet-
ten’ tijdens betaalde seks. ‘Ze schei-
den hun gevoel van hun verstand.
Slachtoffers van seksueel misbruik
doen dat ook. Het is schadelijk en
kan leiden tot relatieproblemen.’

Volgens zijn collega Lou Repetur
laten zo’n duizend jongens zich beta-
len voor seks. De meesten zijn onder
een valse naam actief op homosites,
buiten het zicht van hulpverleners
en de politie. Doorgaans werken ze
voor zichzelf, niet voor een pooier.

In het boek staan interviews met
elf prostitués. Ze hebben vrijwel alle-
maal een moeilijke jeugd gehad, zijn
relatief laag opgeleid en ze waren op
jonge leeftijd seksueel actief. Hun be-
langrijkste drijfveer is geld; ze ver-
dienen tussen de 50 en 150 euro voor
een zogeheten paydate.

‘De samenleving heeft een blinde
vlek voordeproblemenvandeze jon-
gens’, stelt Repetur. Dat komt door-
dat drie taboes een rol spelen: het ta-
boe op prostitutie, het taboe op het
zien van puberjongens als slachtof-
fer van seksueel misbruik en het ta-
boe op homoseksualiteit. ‘Als meis-
jes tegen betaling seks hebben met
een volwassene, is iedereen ge-
schokt. Maar als puberjongens dat
doen, noemt men het ineens experi-
menteergedrag.’

‘Het stereotiepe beeld is: jongens
zijn weerbaar, ze hebben altijd zin in
seks en ze zijn meestal de dader van
seksueel geweld. Veel jongens besef-

fen niet dat ze slachtoffer zijn. Ze
denken: hetwasmijnkeuze en ikhad
toch een stijve? Daar gaan hulpverle-
ners te snel in mee. Ze moeten alert
zijn op de gevolgen op langere ter-
mijn. Zoiets werkt lang door; dat
blijkt wel uit de ophef over misbruik
in katholieke instellingen.’

Voor veel pubers is homoseksuali-
teit taboe, meent de onderzoekster.
‘Ze kunnen niet experimenteren op
een schoolfeest. Daarom gaan veel
jonge homo’s het internet op. Dat is
anoniem en niet zo eng.’

Seks tussen een volwassene en ie-
manddie jonger is dan 16 jaar is straf-
baar. Dat geldt ook voor het gebruik-
maken van de diensten van prosti-
tués die nog geen 18 zijn. Ook het zo-
geheten groomen (verleiden) van
minderjarigen op internet is sinds
kort strafbaar. Chatsites hanteren
leeftijdsgrenzen, maar die worden
ontdoken door bezoekers en zijn

moeilijk te controleren. Het gevolg is
dat naïeve pubers die op zoek zijn
naar een relatie met een leeftijdge-
noot, stuiten op volwassenen die (be-
taalde) seks willen.

Veenstra: ‘De drempel is ook voor
klanten lager, in vergelijking met
vroeger, toen ze jongens oppikten bij
het Centraal Station’. Hij pleit voor
extra ontmoetingsavonden voor jon-
ge homo’s en sites waar ze veilig kun-
nen chatten met leeftijdsgenoten.

Repetur meent dat een deel van de
homogemeenschap te makkelijk
denkt over betaalde seks en grote
leeftijdsverschillen. ‘Het is tijd dat
onder homo’s een discussie op gang
komt over wat wel en niet kan.’

De auteurs hebben een vragenlijst
laten invullen door 131 mannen die
zich op een website aanbieden als es-
cort. Van deze groep stelt 27 procent
voor hun 18de te zijn betaald voor
seks. Veel jongens gaven aan dat ze
voor of na hun eerste keer te maken
hadden met dwang of misbruik.

Homoprostituéwordt onderschat
Je laten betalen voor seks leidt niet
tot geluk, blijkt uit onderzoek.

'Silhouets', collage van foto's afkomstig van diverse profielen-websites voor homo's. De afgebeelde personen op de fo-
to's zijn voor zover bekend niet werkzaam in de prostitutie. Illustratie Frank Schallmaier
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‘Ik zag niet in hoe erg het was’
Ronald (19): ‘Ik begon met betaalde
seks toen ik 14 was. Veel mannen
hielden er geen rekening mee dat ik
tenger en klein was. Ik had nauwe-
lijks haar beneden. Soms schrik ik
nog wel eens wakker als ik droom
van die oude mannen met een bier-
buik die me op het bed gooiden en
er bovenop sprongen.
Het is moeilijk te zeggen hoe het zo
ver is gekomen. Als kind was ik druk
en lastig, mijn vader sloeg me vaak.
Op school werd ik veel gepest, soms

zelfs in elkaar geslagen. In de brug-
klas scholden ze me uit voor vieze
homo. Zelf wist ik toen niet dat ik op
jongens viel.
Uiteindelijk wilde ik het zeker weten,
dus ik ging naar een chatsite voor
homo’s. Ik gebruikte een schuilnaam,
deed alsof ik 16 was en sprak af met
een man van 32. Hij bracht me naar
een afgelegen plek en nam me van
achteren, in de kou. Dat was vreemd
maar ook opwindend.
Een half jaar later werd ik actief op
sites als gaychat.nl. Veel mannen
stuurden me complimenten. Ze von-
den me mooi, perfect. Zo kreeg ik
een beetje zelfvertrouwen. Op die si-
tes stonden ook profielen van man-
nen die geld vroegen voor een date.
Dus toen ik 200 euro kreeg aangebo-
den voor seks, was ik niet verbaasd.
Ik dacht: als ik het toch doe, kan ik
best geld vragen.
Die man bleek ouder dan ik dacht.
Het voelde ongemakkelijk maar ik
deed het toch. Na de seks ging ik
meteen douchen, ik voelde me heel
vies. Maar ik was trots dat ik zo veel
had verdiend. Ik kreeg destijds 2 eu-
ro 50 zakgeld.
Als ik mannen in het echt ontmoette,
was ik eerlijk over mijn leeftijd. Dat
vonden ze geen probleem. Er is een
markt voor jonge jongens. Ik verdien-
de zoveel geld dat ik min of meer
vrienden kon kopen, door veel te
trakteren. Bij hen stalde ik mijn nieu-
we kleren, toen mijn moeder een
beetje achterdochtig werd. Niemand
in mijn omgeving wist het.
Omdat mannen mij betaalden, vond
ik dat ik geen nee mocht zeggen.
Waar ik ze ook moest likken, ik deed

het. Het was: ogen dicht, verstand op
nul. Soms deed ik het zonder con-
doom, als ik extra wilde verdienen of
als ze me te snel af waren. Het diep-
tepunt was toen ik halfnaakt werd
opgepakt in een park, met een man.
Ik schaamde me zo. Dat die man is
veroordeeld, vond ik zielig.
Aan hulpverleners had ik niets. De
politie zei dat ik was verkracht. Maar
ik vond dat ik er zelf voor had geko-
zen. Ik zag niet in hoe erg het was.
Nu besef ik dat ik ben misbruikt.
Zou ik dit werk aanraden? Nee. Ik
heb jongens zien doordraaien. Zelf
heb ik ook in een dip gezeten. Pas op
mijn 18de had ik seks met iemand op
wie ik verliefd was, van mijn leeftijd.
Dat voelde als een bevrijding.
Ik ben toen even gestopt, tijdens
mijn relatie. Nu doe ik het af en toe
weer, want met mijn mbo-opleiding
kan ik veel minder verdienen. Ik kan
de extraatjes niet loslaten.

De namen Ronald en Mounir zijn om pri-
vacyredenen gefingeerd.
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Het beeld is:
jongens hebben
altijd zin in seks
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