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Gemeenten omarmen de
 
exploitanten, de vrouwen
 
moeten zichzelf redden
 

HANS SMITS. De Vcreniging Exploiwnlell Relaxbednjven, de seksbazen 
dus, hebben cen brandbne/aall de minisler vall Justilie Hmch Ballin 
gestuurd omdal zlj de bui a! ZlCn hangell. Dat bordclen niellallger verbo!kll 
zijn, geell wei wat meer cachet Gall hUll beroep. Maar lOch mahen ze zich, 
en met hen ook de vrouwen, zorgC1l over de wel-swijziging. Want de 
'exolische sehonen' ell de vrell/Well die niel uit de EG-Ial/den komell, mogm 
lilt aUem nog maar mel een officiif!e vergwlIIing werken. Voorlopig hebben 
juslilie ell [Willie iI/ de grOI.e sirden gezegd dot ze geen 'hoge pn'on'tell' 
loekellllCn Gall hel 'blank makclI' van de Wllllen 01 de Geleensrraal. Maar·hoe Zil heI ill de kleillere geIIIeellle/I.) 

D
Vcreniging Explollanten 

Rel,xbedrijven (zcg m." 
seksbedrijvon), die zich 
sinds e~n. jaar manifcsteC'rt
.1, de ""erkgeversorganisa
lie in de 'bedrijfsmatige 
proslitutic', hield vorige 
week ccn wc:rvings....crgsdf:

ring in het mooie Zuidlimburgse dorp Ur
mond. Die leverde vijllien niouwe leden 
op. Dc VER bestaat nu uit zestig leden, Da' 
is maar ccn 2t.cr gering deel \/an de gC'
schalle drieduiZA:nd seksbcdrijven die er in 
Noderland te vinden 'i;n, Aileen al in Lim
burg uin ,r 'enkele honderden', 
Tach is de ,uidcJijke 'toeloop" volgens 
voornuer H. Klein Deckman, <en opmer
kclijk symploom van de bchoelie bij seks
explo;lamco om lieh Ie org",,;seren. Uil 
'Tees VQQr de gevolgen van de komende 
""elswijuging tot Icgalisering (zie k.dcr) , 
In de praklijk belekem de \\~jziging ecn 
prostirutieverbod voor ,isumpliehtigen uil 
niet-EG-Ianden. En .la' ..I vooral voor 
Zuid-Limburg ingrijrend' eonsequentio, 
hebben, wam dat heuve1.chlige decl van 
Nederland bchoon, mel de Rand".d, tot 
de eoncentratiegcbieden waarin u,tig 101 

lachrig proeml van de pro'I;lueeS niet-Ne
derlands is. 

Amsterdam, ROllerdam. Den Haag en 
Utrcohl hebben beraad,l33gd o'er 

oon toekomHig gaJooKbd.:id, omdal hel in 
.lIe sleden ondoenlilk ZOu zjjn op kone tcr
mijn de buitenlandse prOstilu"" lC weren, 
Voo",1 in Amsterdam en Den Haag ziin in 
de ",amprostimtie grate aantallen niel' 
EG-vrouwcn Yo'crkzaam. 
Puhuc en junitic' zuBell] W zcggrn 1£, gccn 
hoge prioriteil loekennen aan hel 'blank 
make'" ,'an de \1;'allen or do Geleenstraat. 
Buiten de Randstad, waar de prosulutie 
zkh (op uitzonderingcn als. Gn"ningcn co 
Ambem na) bcpcrkt lO' de bc.lolCnheid 
v.n clubs, ,eksbocrderijen, escortbedrijven 
en pri,·c-hurzcn. zullen de gemcemen de 
OleUWe bordcclwcl naar "'C'I"'ichting ,"C'el 
strikter locp.ssen. 
[)( buitenl3ndse prostiluces, sin.Is ia.r en 
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d.g "ooral ,Il<.omstig uit ZUldoM,-Azic 
(Thailand, de FilippiJnen), Latiins Ameri
ka (Dominieaanse Republick, Colombi.) 
en West-Afrika (Ghana), wordon nu in toe
nemende mate gerckru'cerd uil Oosleuro
pese landen. In Limburg zijn de 'exolische 
schonen' ''lijwel geheel ve",angen duCT 
vrouwco uit de voormaligc Sovj('mnic) Po
len en Tsjeehoslo""akiie. Dal geld I oak 
VOOr de Veluwe en andere 'landelijke' ge
hicden, 
De cxploitantcn "'an de 'bt:lcrc' dubs, die 
hooptcn da't de welswij1.iging hen Uil hCl 

maats<:happclijk i'olement rou halen, zi;n 
bang dat cr fen grOOt circujt ontstaat V'1n il~ 
legale seksinriehtingen ""aarin de btlilen
[and,e \fTouwen hun loevlucht zullen zoe
ken, Die .... rC'cs wordl - met minder com9 

mcrciele argumenten - gedeeld door orga
nisaties die beg..n zijn met hOI 101 van de 
betre,lTende vrouwen: de Rooe Draad, de 
Mr, A. de Graar Sliehling en de Sliehling 
tegen Vrouwenhandel. Tuum de VER en 
deze drie bclangenc!ub, wordt overlegd 
hoC' ....oorkomcn kan worde-n dOlt buj[cn· 
land.. VTOuwen de dupe worden "an de' 
njeu""e bordcel""elgeving. 
Margot Alvarez, woordvocmer van de 
Rod< Draad, de organi,"lie die de belangen 
behartigt van de prostiluCCS, voorspelt dal 
op den duur aile gem«nlen die mel een 
vergunningenbcleid gaan ""erken, overJl'l.n 
op registrari" \,.n pro'litue.,. Wallt de 
meu""e wcnekst staal lIet afge,'en ,'an cen 
\'ergunning aileen loe ""annC<'r er geen 
minderjarigen en gccn vrouwen van buiten 
de EG werkza,m ~iin in de prosti'utiebe
drijven. Dal de expJoit>olen word I opge
Iegd zelf cen strenge controle uit te odc
ncn, zal volgen> Alvarez betekcnen dat in 
gelcl'"li,cerde prostilu,iebedrij"n cell leg;
li,"alif[>lidll ""ordl opgekgd, 
Alvarc,z: 'Do" passen oak de meeSle Hoi
landse ho<:n:n \'oor, Zij ziJrL van mnurc rr
bels en >ullen niet makkcliik mccwerken. Ik 
ben cen Hollandse hoet en ik ben volw",
,en. Du, ik mag slrak, in cen legaal bord«1 
werken. Maar waarom wu ik dal doen> 
,\-tet al die regel, en al die ri'ico'" Nocm 
mii ecn ''Corded en ik doe het. Ik denk dal 
er strak' cen grotc "ersehui\'ing zal plaal'

yinden. Van de gelegali'eerde bordclen en 
raamprostiluliebedrijven mar het onzieht
bare circuit.· 
Dc door minister Hirsch Ballin aangcvocr
doe rnoticvcn om ni"t-WeuC"uropes.e vrou· 
wen It weren, wijst de Rode Draad Vall de 
hand. Alvan:z: 'Er wordt l.ondcr mecr ,tan· 
uit gcg••n oat vrouwen uit de Derde We
reid of OOSl-Europa. d,e ill Nederland ill 
de pronitutie wcrk.en, slachtoffcf zjjn van 
mellscnh.ndel. Dat i. diseriminerend, zo. 
wei voor de Holland.. als voor de builen
land.. boeren, A1sof .Ile Hollandse hoercn 
het v,k voor hun plezier hebben gekoun. 
En al,of er geen hoeren van builen de EG 
zouden zijn die uit ,'lije kctue in de pros,;
tmie zijn gcgaan: 
Dc SticJlIi"K Itgm V",uuY:lInalltkl ,p",k in 
mei V1ln dit j33r, kon voor de behandcling 
van de wel,wijligillg in de Tweede Kamor, 
de 'TeCS uit dat de ,'rouwenh.ndcl juist be
vDrderd rou ""orden door het vcomemen 
\'an Hi"ch Hallin om vrouwen uit nior-EG
I.anden Ie ""e,,'n, Bcleid,medewerkster 
Mar;an Wijers schrecf •• men met de do
<cnt "'ofrecht Roclof Ha\'eman (in NRC 
Ha"dellblad) dOl cr in de wm\\ijziging mel 
be1r~kkjng 101 buitcnlandse \'rou''Icn niets 
mce-r tcrug Ie vindcll was van he! oQrspron· 
keliike uitgang,punt d., mensen de vriihCld 
moe ten hebben am voor prostitulie Ie kit
zen. 'Wat Nedcrlandse vrouwcn mogen) IS 
hun eollega's ".n buiten de EG nicllOege
slaan. Zo bezien kidl hel voorltcl in lijn 
uitwcrking tOl ern Yonn van tJrttmckJillgNl
bclcid via de ,rraCwel.' 
De minister noemde .Is reden ,'oor de>e 
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Dc Fo-o<e Kamer zaJ rich de:ze b<T1$\ 
bulgeo ",'cr de w1jzl~ ...., utik.el 

2>0 blo """ hot Welbod< """ S~l, 
waario 'hij) olI.o """ bOI ovzetteUpe Icweegb""".., D' bnonlon:o vall Ootllebl door 
anden:o "'« derdm cal beroq> of <al lO'
wooote rna.oM - wo,,1t bedrelgd ",et teO 
8ev.ut,enl..;;:;.t v.uJ. maximaal eeo )lIlU". 10 
1987 gtO( de o~,e meenlerlteid YaI> de 
Tweede Kamer akIo.ooni IDeI hel vonnIe! 
""" mlnls'er Korthals All.. (YVD) \'aD J...
ddt om hd bordeelverbod Ie IICbr.oppcn c:n 
te Verv&n8C'D door de 'tnfbaantelliog van 

5Cuue!e bandelln~n 

~d;"~~c ~e:r.::u.r 0 
80\'1'.,on van Dn' ~d, 
VlOll 

E.C.M. Wag.make.... 

meerde .n die nu 
ook 01' d. Ualemmin( YaI> cIe Unto 
kan ...unen. 
H.t aJ",menc borclft_
''OOr in d. pluto ........ btt 
ISO bi. waarin.tnlbau _ 
Imt ~ 'u btt ~ 4 .. 

,-peciale bchandc1ing van niel-EG-\ 
wen, dOl hi. het onaanvaardbaar acht . 
pt~onen) met namt afkomstig WI on' 
kelingslanden, in cen proslilutic' 
worden geexploiteerd'. W.nt, ondL 
kunnen ueh slach/.OjftTl van lIIL'tUtnlJ, 

bevinden en die moeten worden 
schennd. Maar, zo 'lelden Haveman 
Wijm, de miniseer Yond hel daarbij 
om menscn die cen le\,I,,'erk.stdlingsvC'l 
ning nodig hebben, gelijk " sec" 
mensen uil onlwikk.clingslandenl 
buiten de EG geen 'ontwikkeld 
lijn, Bovendicn i' de exploita,ie Vim ,I 

o ~nIon:o vao se),suek baadelingm 
BOdereo mel tlerdoo .." beroep maakr'. 
dicft' , 
I, <Ill bi! ~ieU"" wronienlac It 
bod..,; 
2. dl' ~edt wooer w'1'JlUllng """'"_ 
vcr bi, gemeen,eUJu Vft'OnIenlac <ell .... 
bctreffcnde ....ergunoinr is wm..~i 

3, di' I!""'hlcdt len aan>i." """ pa-. 
voor \nCr OJ1>eid hier Ie lande ..., In 
.'ellinlloVffgllJU1ing aIJ bedoeJd in cIe 
Arl>eid Bult<Dlaods< Werb.....rs is 
eil(. 



olTers van mcnsenlundel al sualbaar g<
utld in hmelfde wttwoonld. 
n. Mr, A. de GrrJ(Jf Srichr;ng, <>oil opge
ricill om vrou.,..,n wt de pro,titutie te ha
\<n, 'lelt zicll sinds de jaren zevcntig ten 
d«l de acceptatie van prostilUtie te bcvor
dum en de dilcu..ie crover lC stimulercn. 
Als bel un die sticbtiPg Jigt, moclcn de ge
meellleD Slr3l<s kiez.cn wsscn ofliciccl to!>
!laan en verbi~cn. Zij kunnen ook door
pan~het buidige g~oogbdcid, maar 
dat r ceteur mr. Hans Scholt.. niel 
.~ . AIle gcmcenteD hebbcn dczc 
,mer em briergckrcgcn van de Mr. A. de 
raof SticlltiPg waann hun WOedl gcadvi

ccni een prostiwnebclcid te bcpalcn. In 
e brief wordI z.elfs ccn kone CUtlUS un
ebaden un gcmcemcambtenarcn en an
:erc professioncd gclntercssccrden. Bij de 
lOt nu ICC scllutsC) rcactics i, ook een 
'rief vaD een gemccnle die geen gebruik 
ril nukcn van hel aanbod 'omdal wij Diet 
'an plan ziin de aceeptlltie van prostilUtie 

bcvorderen' , 

choltes wil niet zcggcn welke gemecn
It dal i>: 'Er mUeo mccr gemotnleD 

in, mer die mel cen christelijke raads
eroei<!, die bun groodgcbicd straks 

ij verklarcn.' Voor rover dur ook 
neg gcen prostilUticbcdrijven zijo, lijl<t 
Scholtes niet oolog;scll. Problemati
r wordt bel w:onnecr kkin=: gcmccn
bnIuiten om dat eoe bordeel biruleo 
greozcn, dar zij 101 nu toe genegeerd 

, te verbicdcn; '111 dar gcvaJ jagcD z.e 
"lUtes naar de ,leden, die dan wei 

...., rcstrictiovc- belCld kuM01 gaan 
Ie-' Scholtes bad Jicvc' gewild da' bel 

ke lI.-e!,onrw.", van de WD
_. N>-:haJs Alles tot WCl was verbe
_;:., bn IDet hel uilcinddijke com~ . ...... ......... AfgeneD van de discrimi

11 tadsvcm leu""; nr. aan de Ruy.dad
kade In An"lcrdam. Sed.den de 
bmen vao de raampra.t1tuccs 

nercndc uilsluiting '''0 bUll.nland$< vrou
wen. 
Want aI. het nkuwe weLSarukcl ,!rik[ 
wordl gehanteerd, ICld[ dOl volgeos Schol
, .. '01 ceo jaclll 01' bui'cOIaDd'" V\"o"wcn 
in de prostitulic; 'Vrouwen oil armc landen 
wlcn bli;ven komen, of Ie hel VC,!.>iedl of 
niel. Als de exploitanlen van tegale prosti
Nliebedrijven hen nie[ mogen COnlr.lCle-· 
ren, dwing je deze vrouwcn in de iUegal;
leil. Mel cen grolerl: kam op uitbullII1g.' 
In de pramjk ZOU hel er volgens Sebolles 
op neer kunncn Itomen dal de grolerc Sle
deo een gcdoogbelcid l!"an voeren, omrlal' 
hel opsporcn van \isurnplichtige vroUWCD 
daar geen priorileit vonn! "oor de poliue. 
Schoh..: 'Er zullen oDderhandelingen Yol
gen IUssen de exploitllDtCD, de '..edenpolilic 
en de vrccmdelingendicnsl oyC\' de vocr
waatden waaronder Yisumplichtigc YJQU

wen worden gedoogd. Dan krijg I' lOch 
weer hetz.elfde wat cr altijd is gcwocs,.1n de 
we' OWl dat er iets niet mag en het wordt 
toeb oogIuikcod locgcstaal1.' 
De Vnrnfting bp/oillJIf/Dl RtltJxbtdrijvol 
hceft op 11 augusm. een 'brandbrief vcr
slUurd aan minister Hinch Ballin omdal de 
welS",ijziging ''a!gens de VER tol ceo vC!
""'2k1ting van de positie zal leiden van de 
'in de braoche werkenden in hel biirondcr 
van de niet-EG-perwnen'. Volgons "oor
zinC! Klein Beekman, die de briefhecft on
denckcnd, i, d. bodem weggehaaJd onder 
hel oorspronkcliike WelSVOOtliei 'omdal 
bel legenoverge'telde wordt bereikl yan 
wat de bcdocling is'. Vele bedrij\'en ZIllion 
yolgens KJ<in lkekman 'hun tocvluehl ne
men [01 h~t negerm von de nu ,'oorliggen
de l~gels'. Dc VCR gaol ervan uil dol de 
metSle nu o"enhjk wcr~..n.k bcdriJven die 

gebeel alhankc1ijk zijn "an niet-E<.i-"l'Cu

wen, .1I~n kunnen ovcrlc'V<n '0 'het dan il·
 
l<gaJe C\1 ,poedipccr cnminck circuli'. !k
 
I<&"al werkende bednlvCfi zullen vervol..
 
gem 'yolledJg uil de markt worden gt

pri)sd'.
 
Kl"O Be< kmaD 15 c"l'loilalll "an de CI"b
 
Flamingo III de bom.;kc orl1g<\'in& vao
 
Bcekbergcn op de Veluwe. Clubs ai, F1a

m1ll80, dIe 7.lch lOnder "broom pI'C1(U''''
 
ron, ziin nog ole, zo talrijk in Nederland.
 
Klein Be<: kman 'chat het .antal 01' vijftig.
 
Hij ,"erwoehl dal Flamingo nuonschoot>
 
voldocl aan de <'l,en dIe de gemcente Apel

doom gsal 'telleD: '!k beb bier gctll bui

lenland.. vrouwcn in diem'.' Hij UgT tr
 
voo"u"dcr van lC "'in dOl de gemeemen
 
een nauwletlC%ld loc:ziclll houden 01' de ex

plOllantco: 'Onbosproken gcdrag, geen
 
dtu~del, velhgheid voor de vroUWCD,
 

rcgcls "o<>r de gczondhcidszorg' Maar he[
 
i' wlgr", Klein Be'kmaD nlet gocd wan

nee, ook ·de prostitutes worden gteonU'o

I«rd, roc, al> de vrccmdelingcndl....t eD
 
de bcl3sungdicnn daarl>tl bctrokkCll njo.
 
De VER h"ef, ..men met de Mr. A. rle

Grn.r Suchtmg gcpl." voor ceo ~r


"i"kddtl (wa.rop aUcell een nummct CD
 
ceo anics.tennaam) VOOr prosuruec:s, Wiaf·
 
door die norm3a1 ycru:kerd WlltleD iljn en
 
bela,ling betalen, zonder dal hUll ideDnu:it
 
wold t prij,gcgWtn.
 

Klein Beckman zag ook heil in bel plan
 
van de Mr, A. de GraafStichtiog om
 

cen onalhankelijk "ilz'rnIbu""" io te Itd

len voor buitenland>< prOSlllu~, 'om 1Ii!

builing legen Ie g."" '. Maar rowel hel p.....
 
jessYSleem al, hel u,amdburau zijo van
 
tarel gev••gd door de bel(OlI:cn lllinisw

ric:s.
 
De exploitamen wa,e" .olgro. Kleiu Ilccl:

mon .anvankcliik heel po,illef o.er dele!>,

!;,ering vao prostituticbcdriiveo ('0lIZC 
recbt>posltic word I duidelijk'), m.u.r zij ziin 
nu bang V<1or ccn vcr>ledllcriog w.o de II" 
IUaDe. Klein Beckman:' '0010 van COl poai
ticvcrbctcl'iug vllnt de Pl'05l1lU~ " geen 
sprake. Als hun belang'" nle I p;ocd geIT'
geld zilO, dan zijn onze bclangen oo~ nier 
!l<,ed gcrl:geld, 0"" onlosm.kctijk met d
h"r v"Mnden.' 
Wal dal betreft liln de \fER en d, Rode 
Draad l d\c \'CrdCf mel zo'n innigc rt13uc 
hebben, he' mel duar «os MargOI Alva 
~l: ·Wi; ~rcn :3.2.rw.mkel1ik voorsfatl.dct 
V:::l.n iCF.2lli~nn~ Maar de lHllSlt jan:n n:c:s 
bll do R~de DrnJd Imifd of hel hct..n~ van 
de hoe rcn nog cen wi ,p«ldc ,n de bo' 
sluitvorming, Nu welcon \\;1 lckcr d3t d~ 

\'oor ens pos,itk·vc uilgangsp....me-n Zljn vcr
I"tcn. Wij "oclen on, gebruikt. Dc "l)rl>cl<'
ring van onzc posj[i~ is C'rn 'f.l(J/s ~'/ikc'l .c.c
wee'l op de wetSwij,jg;ng , 

ans Scholtes is C1ptimisuschc1: 'Nt...Hderland blijfl, ,1, hel am prostitut;c 
glI<Il, vooroplopen in de ",'l)reld. Dc bel,ng
,Ielling "00' onZ< aanp,k groeit, nel aI, 
voor ons drugsbeleid. Ook daarom is hCI 
belangrijk dat de nieuwc welgeving Slcvig 
wordt venlnkeld in de gcmccmelijke Yeror
deningcn. Om Ie voo,ltomen dat we lerug
yaUen Daar de groome gemene dcla zodra 
Europa <icllmel pro,tiNlie glI<It bcmocicn.' 
Dc Mr. A. de G",af Sticllting wil hellidst 
dat aile gemecDien em yergunningsstel..1 
invccrcn. RJamproSlilulie is er op ru;me 
schaal in Amstcrdam, Dcn Ha.g, Amhcrn, 
Utrecht en Groningcn, en op kleine schaal 
in AlkmaaI, Dn-tnlcr, Haarlcm en NijmC'-" 
gen, In .1 die 'Iedcn zijn cr door de ge
memlen .angewezen Strllltn of wijken
""""I d< ru.mpro,tiluti< i. gceonc<nb'ccrd. 
Rollerdam is een uilZOndenn~: smds hel 
wessonercn van de raamprosuNli< op K;.
londITchl heef, R"llerdam .lIcen nog en
kcle door de hek >tad versprctdc raampros-
li[uCt.:~ op bovcnbmertJCs. Borddcn in de 
voml "on sckshuLZCn z,jn Cl in IIlll",el alle 
gancenlen met mcc, dan Yljfugduizcod in· 
won"" m ~ d. me.." g\"IIICCDltn longs de 
DUI"e en Bclgi..che g<Cll" Ook bcrnidd~ 
Imgsbcdnjyen (<Sal",ero,,,,) worden als 
proonruuebcdJijveu bescltonwd, Dc bcaI<>
len bednlvco ~evct:I WClk lllIIl oogevecJ 
tachtig prOCCOl van aile pro.ciNea in Ne
derland, door $"oolt.. goschal op in lOual 
YljfueDd.mcod. (VOlgCDS )(Jcin Ilcd<mao 
1.iin er len mio,te driclndertigduizald.) 
Eon ••ola! gem..nten met bcdriihmacige 
prOSblUtle hed't 10 de afgdopcn jatal, met 
ceo WetSwilriguJg In bel vooNitzichl, cen 
prosDru tiebelcid va,rgclcgd in DOta" die 
YCONil liepcll op de SdlI1lPPUJK van 0..1 
bordedy.rbod Dc V""",iging IJ<ltI NtJer
Iil'IdM G.-71 rorgde voO' cal eODeep'
VcrordClWlg waatmcc ook de zogeaumde 
,chinriclt'ingeD (bioscopen, vidcolhekCtl, 
winkel,) kuoocn wcrdcu bebccm. 
Merle door de ~eO'locienis van de Mr. A. de
cnuf Srichtmg werd 111 a.I die DOta', uitge
gaaD van pro<tio,ci, als normak bedriiliuit
oefcning, waarbij speciale aand.chl word[ 
bmccd un de "'erkomstal1digh~cn van 
de prostitutes. Toch gins hefb;j de swnng 
"an "'ODlproslllUDe pnllUlil om em colDbi
notie van openbatt-ordcbclc:id, b.:wooCR-
bclangco, CtUlUDahlCltsprcventic en .tad.. 
vcrnteuwing. Vooral de w<:tboudcn VDOI 
't.ad..emicuwwg bebbeo b.l bcIcid be
paaJd. En die bekolDUlerdcn nch niet r0

n.., Om de reclllen ••n de prcSltlU~". 
Volgeos Maliol Nvara mjg! de Rode 
Dra.d Slee<ls vakcr VeroDUUSte Itlefoon
lj",,: 'Omdal de politicke discu"ic, die rle 
werswijzigU,g bceft bcgclcid, leU llone ii, 
I""" DOg maar gins over hel bcbecrsbaar 
rnakcn van de pro.cirutie door de gcmcen
lc!ijl:c Oyerbedco. En needs miodr.r ovc! de 
vcrbctcring van de poslue van de pm,u
tue.:, Dc ambterwen alUIl... de uploil3rl
leD In de al1Oen, naar de vrouwco word[ 
DOS needs wet geluislcrd.' &n"'J 
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