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Van onze redactie Vrouw

AMSTERDAM – Als het aan de Vlaamse Nora Bendelladj (26) ligt hoeven vrouwen nooit meer
strompelend of op blote voeten naar huis, na een avondje stappen op hakken. De eigenaresse van
een schoenenwinkel in Geel ontwierp een schoenenautomaat die afgelopen uitgaansweekend
voor het eerst in de grootste discotheek van Antwerpen in gebruik is genomen. Hiermee kunnen
dames voor een ’prikkie’ hun pijnlijke pumps verwisselen voor een paar platte stappers. 

Automaat in disco helpt
vrouwen na het dansen
aan platte schoenen

De eerste schoentjes, die twaalf euro
kosten, zijn al uit de automaat gehaald,
vertelt de trotse uitvindster. „Vrijwel
alle vrouwelijke bezoekers kwamen
een kijkje nemen en ik hoorde ze er
druk over praten.” 

Bendelladj kwam op het idee van de
automaat door haar eigen ervaringen.
„Zelf ben ik klein van stuk, dus als ik
een avondje op stap ga, draag ik graag
hoge hakken. Aan het einde van de
avond krijg ik echter steevast pijn in
mijn voeten. Om die reden stop ik al-
tijd een paar ballerina’s in mijn tas die
ik aan kan doen als mijn voeten het niet
meer uithouden. Eigenlijk is dat hele-
maal niet handig, vandaar dat ik op het
idee kwam om een schoenenautomaat
te ontwikkelen." In haar winkel hoort
Bendelladj regelmatig vrouwen klagen
over pumps. „Vaak vinden ze schoe-
nen met hakken prachtig, maar twijfe-
len ze over de aanschaf, omdat ze bang
zijn dat ze er niet de hele avond op kun-
nen lopen. En de meeste vrouwen ne-
men geen tweede paar mee naar een
club, zoals ik. Ze denken daar vaak niet
aan."

Op dit moment ligt het apparaat in
Antwerpen vol ballerina’s met bloe-
metjesprints, maar Bendelladj is van
plan de collectie iedere week te veran-
deren. „Binnenkort kunnen dames
teenslippers uit de muur trekken. Ver-

der houd ik rekening met de seizoenen.
In de winter zul je andere modellen in
de automaat zien liggen dan nu." 

Ook over de maten is nagedacht.
Bendelladj: „In mijn eigen schoenen-
winkel verkopen de maten 39 en 40 het
best, dus in de automaat liggen daarvan
ook de meeste exemplaren. Maar ze
zijn er al vanaf maat 36." Vrouwen met
grote voeten, moeten nog even geduld
hebben, maar in de toekomst zal ook
maat 41 beschikbaar zijn, vertelt Ben-
delladj. 

Europa
De automaat staat nu alleen nog bij

de ingang van de Antwerpse disco-
theek NOXX, maar daar moet binnen-
kort verandering in komen, zegt Ben-
delladj. „We willen de apparaten over
heel Vlaanderen verspreiden en het
uiteindelijke doel is om heel Europa te
veroveren." Ook heeft de Vlaamse

plannen om meer spullen in automaten
te gaan verkopen, maar wat precies,
dat houdt ze nog even geheim.

Hoewel het product in België goed is
ontvangen, lijkt men in ons land nog
wat sceptisch. „De Nederlandse hore-
ca en discotheken zitten hier echt niet
om te springen. Daar zijn we te nuch-
ter voor”, zegt Joris Prinssen van de
branchevereniging Koninklijke Hore-
ca Nederland. „Het enige wat disco-

theekhouders wel vaker doen is oor-
dopjes verkopen omdat sommige be-
zoekers hun oren willen beschermen.
Maar balletschoentjes voor pijnlijke
voeten, dat gaat echt te ver." De leze-
ressen van Vrouw reageren positiever
op het concept. Via een internetpoll
waar ruim 700 vrouwen aan meede-
den, laat een meerderheid van 57 pro-
cent weten een schoenenautomaat bij
discotheken een goed idee te vinden. 

• Nora 
Bendelladj

wisselt haar
pump in voor
een ballerina

uit het 
schoenen-
automaat.
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Lovergirls
net
robots
door JOLANDA JANSSEN

AMSTERDAM – Op grote schaal infiltreren meisjes in instellin-
gen voor jeugdzorg en vrouwenopvang om andere meisjes en jon-
ge vrouwen te ronselen voor loverboys. Dat zegt Anita de Wit van
de stichting StopLoverboysNU. „Elk meisje dat in een instituut
zit of heeft gezeten, heeft wel eens te maken gehad met zo’n ’lover-
girl’.”

„De lovergirls, die vaak al
met jeugdzorg in aanraking
zijn geweest, laten zich oppak-
ken en worden vervolgens
naar een instelling gebracht.
Daar proberen ze de beste
vriendin te worden van een
ander meisje, en haar zover te
krijgen dat ze meegaat naar de
jongens die haar loverboy be-
talen voor seks met haar”, zegt
De Wit. „Wonen in zo’n instel-
ling is natuurlijk geen pretje,
maar het is maar voor een paar
maanden en met voorbeeldig
gedrag sta je zo weer buiten.
En bovendien kan het ook een
soort verademing zijn; even
geen prostitutie of andere
praktijken.” 

„Infiltreren is niet zo moei-
lijk”, zegt Lou Repetur van
Movisie, kennisinstituut en
adviesbureau op het gebied
van maatschappelijke ontwik-
keling. „Zeker crisisopvang of
zwerfjongerenopvang neemt
jongeren zonder al te veel vra-
gen op. Als een meisje zegt dat
ze op de vlucht is wegens eer-
gerelateerd geweld, kun je dat
moeilijk bij haar familie gaan
checken. En we gaan er in onze
maatschappij vanuit dat het
klopt wat mensen zeggen. Je
zou je doel voorbijschieten als
je drempels verhoogt wegens
misbruik door een relatief
kleine groep.”

Infiltratie
Jeugdzorg Nederland zegt

overigens bekend te zijn met
het probleem lovergirls, maar
dat er geen sprake is van infil-
tratie in gesloten instellingen.
Over infiltratie in open instel-
lingen en vrouwenopvang
heeft de organisatie op dit mo-
ment geen informatie. Er is
een onderzoek uitgezet naar
slachtoffers van loverboys in
de jeugdzorg en vrouwenop-

vang, ook de praktijken van
lovergirls worden daarin mee-
genomen. 

Recente cijfers over het aan-
tal lovergirls en slachtoffers
van loverboys zijn er niet. „We
werken nog steeds met een
schatting uit 1998 (toen werd
gesproken over 1500 minderja-
rige meisjes in de prostitutie;
red.). Vorig jaar werden 200
meisjes geregistreerd als
slachtoffer van een loverboy.
Dat kan het topje van een ijs-
berg zijn”, aldus Repetur.
„Maar het lijkt een vrij kleine
groep. We hebben daarente-
gen wel het vermoeden dat
veel meisjes te maken krijgen

met praktijken van een lover-
boy. De meesten zeggen echter
als ze een keer een grens over
zijn gegaan: ’ik doe het niet
meer’ en haken af. Een kleine
groep is te kwetsbaar om die
grens te trekken. In 1991 werd
de lobby ingezet met ’iedereen
kan zo worden’, maar dat is
niet zo. Wél iedereen die
kwetsbaar is.”

Een meisje andere meisjes
laten ronselen, zegt Repetur, is
slechts één van de vele tech-
nieken waarvan een loverboy
zich bedient. „Het gaat hem
om geld. En of hij dat nou
krijgt door prostitutie, mobiel-
tjes verkopen, valse leningen

afsluiten of wat dan ook, het
maakt hem niet uit.”

De term ’lovergirl’ wordt
sinds een jaar of vier gebezigd.
„Het fenomeen kennen we
echter al veel langer in de bui-
tenlandse mensenhandel,
waar vrouwelijke slachtoffers
andere vrouwen rekruteren;
het is een methode die je ziet in
veel criminele organisaties”,
zegt Marja Bijl van Prostitutie
Maatschappelijk Werk van
Humanitas in Rotterdam. „De
meisjes waren eerst zelf
slachtoffer van een loverboy,
en hoeven dan vaak zelf niet
meer in de prostitutie te wer-
ken, maar worden lovergirl ge-
maakt. Ze worden gedwongen
te ronselen, maar zijn zelf ook
slachtoffer. Dat je iets gaat
doen waar je zelf slachtoffer
van bent geworden, is super-
tragisch. Het zegt veel over de
mate van dwang, bedreigingen
en angst die ermee gepaard
gaan. 

Schuldgevoel
Het schuldgevoel speelt bij

die meiden nog eens extra.
Daar moet je als hulpverlener
anders mee omgaan, die meis-
jes duidelijk maken dat je on-
der dwang dingen doet die je
jezelf niet mag aanrekenen.”

„Ongeacht wat de lovergirls
moeten doen, wapens of drugs
smokkelen of meisjes ronse-
len, ze zijn dader, maar altijd

zelf ook slachtoffer”, beaamt
Anita de Wit. „Ze zijn zo ge-
brainwasht en geïntimideerd
dat het net robotjes zijn.”

Eline (dit is om privacyrede-
nen niet haar echte naam)
werkt nu als vrijwilliger bij de
stichting StopLoverboysNU.
Zij is lange tijd zelf lovergirl
geweest. Ze ronselde volwas-
sen meisjes. Als volwassen
vrouwen namelijk zeggen dat
ze het vrijwillig doen, is prosti-
tutie legaal en staan hulpver-
leners vrij machteloos. Eline
vertelt: „Ik was al heel vaak
bij klanten geweest en op een
avond nam mijn loverboy me
mee uit; dat deed hij eigenlijk
nooit. Hij gaf me geld en zei
dat ik meiden mee moest ne-
men naar huis. In het begin
verzette ik me nog. Maar na
mishandeling en bedreiging
van mijn familie deed ik het
maar. En dan hoefde ik zelf
niet meer in de prostitutie.
Vanzelf kom je dan in een we-
reld waarin je het normaal
vindt. De meisjes die er gevoe-
lig voor zijn, pik je er zo uit. Ze
zijn buitenstaander, verdrie-
tig, willen aandacht. Ik weet
dat er nu nog twee meisjes die
ik geronseld heb, werkzaam
zijn voor hem. Ik vind het heel
moeilijk. Ik kan geen contact
met ze opnemen, want ik ben
bang weer die wereld ingezo-
gen te worden. Maar ik
schaam me heel erg voor wat
ik heb gedaan.”

„Iets doen
waarvan

je zelf
slachtoffer

bent, is
extra

tragisch”

• Anita de Wit 
… op grote schaal…
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• Lou Repetur
… infiltreren niet
moeilijk… 
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• Lovergirls
proberen
beste 
vriendin te
worden met
kwetsbare
meisjes in
instellingen,
om ze 
vervolgens
in de armen
te drijven
van een
loverboy. 
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Skybox voor
zakenvrouwen
door JAN COLIJN

ENSCHEDE – Tijdens de huldiging van het kampioensteam
van de dames van FC Twente kreeg zakenvrouw Marlou Bul-
lens ineens een ingeving. Waarom geen skybox alleen voor on-
dernemende vrouwen? „En het wordt beslist geen kippenhok.”

De zelfstandig communica-
tiedeskundige wierp een balle-
tje op bij collega-zakenvrou-
wen Laura van Strien en Ellen
Kuipers. „Ze reageerden met-
een enthousiast en gezamen-
lijk hebben we
aangeklopt bij
FC Twente. FC
Twente is de
eerste club met
zo’n skybox
speciaal voor
zakenvrou-
wen.”

Nadat de drie
dames via hun
eigen netwerk
het idee lan-
ceerden, wer-
den al snel de
eerste stoelen
in de ’Ladies Biz Box’ gereser-
veerd. Bullens: „We hebben
circa 25 plekken. Een aantal
stoelen is al bezet en we zijn
nog druk met de acquisitie van
de laatste overgebleven plek-
jes.” 

De box had er overigens ei-
genlijk al moeten zijn, maar
door het drama met het inge-
storte stadiondak is er sprake
van enige vertraging. „Er moet
zodoende nog wel het een en
ander gebeuren. Zoals het er
nu naar uit ziet, kunnen we er
in september of oktober ge-
bruik van maken.”

De dames worden zeker niet
naar een uithoek van het stadi-

on verbannen, ze krijgen een
plek met goed zicht op het
veld. Want hoewel de skybox
vooral is bedoeld om met rela-
ties naartoe te gaan, hebben de
drie wel degelijk hart voor het

Twentse voet-
bal. Bullens:
„We komen nu
ook al heel re-
gelmatig bij FC
Twente over de
vloer. We hou-
den van voetbal,
maar willen dat
straks vooral
combineren
met zakendoen.
Het is overigens
niet zo dat in de-
ze box uitslui-
tend vrouwen

mogen komen. Een groot deel
van onze cliëntèle bestaat uit
mannelijke zakenrelaties.”

Zakelijk
Hoe de skybox eruit gaat

zien, is nog onduidelijk, zegt
Bullens. „Vrouwelijk, maar
zeker geen roze meisjesbox.
De inrichting moet zakelijk en
multifunctioneel worden. Het
wordt geen veredelde kinder-
crèche. Zelf heb ik drie schat-
ten van kinderen, maar die ga
ik heus niet wekelijks meene-
men. Wat ons betreft wordt
het een box voor zakenvrou-
wen met pit.”

• Zakenvrouwen Marlou Bullens (links) Laura van Strien willen hun
liefde voor voetbal en zakendoen combineren. 
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of 
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Traditioneel gebruiken
psychiaters en psycholo-
gen uitgebreide onderzoe-
ken om precies vast te
stellen wat een patiënt
mankeert. En dat is pri-
ma. Een doordachte diag-
nose is nodig, zeker wan-
neer het gaat om een zie-
kelijke depressie, een
verlammende angststoor-
nis of de eerste sympto-
men van dementie. Toch
kan het vergaren van veel
informatie ook zijn doel
voorbijschieten. De psy-
chologische expert ziet

door de bomen het bos
niet meer en vergeet te
kijken wat zich voor zijn
neus afspeelt. Meer dan
eens verraadt de patiënt
zijn probleem in het aller-
eerste contact.

Neem Bauke (29). Hij
komt vrolijk mijn spreek-
kamer binnen en kijkt
zelfverzekerd. Op mijn
vraag of hij koffie wil, zegt
hij gebiedend: ’Ja, doe
maar zwart met drie
klontjes suiker’. ’De koffie
komt eraan, de suiker-
klontjes mag je er zelf in
doen’, zeg ik met lichte
tegenzin. Onderwijl spo-
ken de woorden ’domi-
nant’, ’agressieprobleem’,
’ruzies’, en ’egootje’ door
mijn hoofd. Als ik infor-
meer naar zijn probleem,
zegt hij letterlijk: ’Ieder-
een zegt dat ik autoritair
overkom, en daar moet ik
misschien een keer wat
mee’. Ik lach en zeg eerlijk
dat ik precies hetzelfde
heb gedacht. Vervolgens
schrijf ik met een rode
viltstift op een groot vel
papier de woorden die hij
als probleem heeft gefor-
muleerd en onderstreep
een enkel woord met
zwart: ’Iedereen zegt dat
ik autoritair overkom, en
daar moet ik misschien
een keer wat mee’. Dan
hou ik Bauke de spiegel
voor van zijn eigen
woordgebruik. ’Iedereen
zegt’ is het teken dat je
veel klachten krijgt. Je
zegt niet ’ik zeg’, dus dat
betekent dat je al die
klachten maar moeilijk
serieus kunt nemen; iets
wat ook blijkt uit het
woord ’overkomen’. Je
komt autoritair over (zeg-
gen mensen), maar dat
wil niet zeggen dat je dat
zelf ook zo ervaart; mijn
inschatting is dat je je
dikwijls ergert aan de
domheid van anderen en
dat al die domheid uitno-
digt om gecorrigeerd te
worden; let wel, door jou
natuurlijk. Het woordje
’moet’ betekent dat je
onder druk staat, wellicht
heeft de baas of jouw
vrouw jou deze kant op
gestuurd en wil je een
symbolisch gebaar van
goede wil tonen om de
gemoederen te sussen.
’Misschien’ is gelijk aan
twijfel, je weet helemaal
niet zeker of je wilt veran-
deren, waarom zou je
ook? Bovendien hoeft ’een
keer’ niet per se nu te zijn;
we kunnen de therapie
ook doorschuiven naar
volgend jaar, en ’wat’ is
ook maar een heel klein
beetje. Dus als er al iets
aan jouw gerepareerd
moet worden, dan alleen
wat doorsmeren en olie
verversen.’

Bauke verzucht: ’Wat is
dit voor oppervlakkig-
heid, een soort flitsdiagno-
se of zo’. ’Ja’, lach ik hem
toe. Ietwat geïrriteerd
spreekt hij de veelzeggen-
de woorden: ’Het zou
maar zo kunnen dat u een
puntje heeft gescoord’.

j.wijnberg@home.nl
www.psycholoogwijnberg.nl

Flits-
diagnose

WIJNBERG

Psycholoog

Lees op www.vrouw.nl

Zangeres Sharon den Adel blogt op Vrouw.nl over haar pogingen om weer in shape te komen 
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Als je kind een 
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