
kan moeiteloos een buitenlands meisje als zijn eigen kind erken
nen en haar vervolgens in de prostitutie aan het werk zetten. In 
landen als de Dominicaanse Republiek houdt de overheid de ge
boorteregisters niet nauwkeurig bij. Een vals geboortebewijs is 
snel geregeld. Op 9 juli 1992 kwam deze truc met het 'kunstvader
schap' in de openbaarheid. Bennink en De Winter van de Rotter
damse vreemdelingendienst: 'Een normaal mens denkt er niet aan 
zoiets te doen, maar mensenhandelaren zijn constant op zoek naar 
nieuwe wegen.' 

(;riekenland, bakermat van de exotische 

danscultuur 

( )p het podium danst een slank, zwaar opgemaakt meisje. Op de 
kI.lllken van reggaemuziek trekt zij langzaam haar kleren uit 
W;I,lrna zij het toneel afloopt. Een bus giechelende toeristen blijft 
III len wachten op haar volgende act: het schrijven van Graeten uit 
Allls/erdam met het onderlijf. 
)nkre zichzelf respecterende seksclub heeft tegenwoordig zo'n 
,I.IlIS- of striptease-act. Het is echter moeilijk om goede striptease
,l.lIlsnessen te vinden. De meeste seksbazen zetten bij gebrek aan 
h('ler hun eigen werkneemsters in voor shows. Aangezien er zel
.1m t'xtra verdiensten tegenover staan, voelen Nederlandse prosti
\lilTS Jaar in de regel weinig voor. 
Art it'S ten bureaus voor de seksbusiness zien een gat in de markt: zij 
It'veren goedkope, ongeschoolde arbeidskrachten uit het buiten
I.llld. In deze branche opereren ook gespecialiseerde impresario's 
.II(' professionele danseressen leveren met bijzondere vaardighe
,1('11 I,oals dat sehrijven met het onderlichaam. De vrouw die de 
'groeten uit Amsterdam'-true opvoert is een Joegoslavisehe, aldus 
.Ie portier van het sekstheater. 'Er werkt ook een Colombiaanse.' 
Men wil hij niet kwijt. 
Waarsehijnlijk werken deze 'eulturele danseressen' op een arties
1mvisum. De Nederlandse overheid geeft die af in het kader van de 
.lrheiJsmarktpolitiek. Er zijn immel's weinig of geen Nederlandse 
,I ripteasedanseressen bij arbeidsbureaus ingesehreven. Een ver
",(,Iijkbare redenering ligt ten grondslag aan het inhuren van bij
voorbeeld Poolse verpleegkundigen bij een tekort aan Nederland
,(' krachten. 
I)e contraeten die de impresario's voor de danseressen afsluiten 
ollttrckken zieh aan iedere eontrole, wat de weg opent naar mis
hrllik voor prostitutiedoeleinden. Een aantal van deze ge"impor
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teerde 'culturele danseressen' denkt werkelijk dat het om volks
dansen gaat. In plaats daarvan moeten de vrouwen uit de kleren 
en, eenmaal murw gemaakt, niet zelden met de klanten mee 'naar 
boven'. 
Misbruik van artiestenvisa voor vrouwenhandel was tot voor kort 
in Nederland niet bekend. Bennink en De Winter van de Rotter
damse vreemdelingendienst: 'We weten niet of het vrouwenhan
del is, maar het is wel een grootschalig verplaatsen van prosti
tuees.' 
In dit 'grootschalig verplaatsen' doen Griekenland en Cyprus al 
jaren dienst als belangrijke distributiecentra. ]osefina, de Colom
biaanse die vanaf het begin van de jaren tachtig in Nederland in 
prostitutiekringen verkeert: 'Die verhalen over Griekenland en 
Cyprus hoorde ik al in het begin van de jaren tachtig. Eigenaren 
van Nederlandse seksclubs betaalden toen al commissie aan im
presario's die zich in Griekenland ophielden en meisjes naar Ne
derland stuurden.' 
Een paar jaar geleden had nog niemand oog voor de rol van de 
Griekse en Cypriotische impresario's in de internationale vrou
wenhandel. Er waren alleen wat incidenten bekend. Zo was The
resa, een van de vrouwen die door zwangerschap in moeilijkheden 
was geraakt, destijds per post via Griekenland voor de Neder
landse handel besteld. 
De hulpverleenster voor 'verhandelde en niet-verhandelde' Zuid
amerikaanse vrouwen, Ester Rios, beweerde in 1991 dat onder de 
regelmatige bezoeksters van haar centrum, zo'n honderd tot hon
dervijftig, zich minstens tien danseressen bevonden die in Grie
kenland of Cyprus tot prostitutie waren gedwongen. In dit hoofd
stuk vertellen drie van hen over hun odyssee door de Griekse on
derwereld: Celestina, Hermana en Viola. Celestina's verhaallijkt 
op dat van Hermana, de vrouw die evenals Celestina via de orga
nisatie van Papa C. is gerekruteerd.] 

Ik ben niet geboren om bang te zijn 
De Dominicaanse Celestina (23) beschrijft zichzelf als 'pequefia': 
klein, maar niet te klein. Vit veiligheidsoverwegingen gaat zij niet 
om met Dominicaansen die met andere Dominicaansen omgaan 
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"lIllLIt ze bang is dat haar verblijfplaats bekend raakt. Zij heeft 
Ilnlllana, de andere Dominicaanse die door dezelfde organisatie 
1\ glTonseld, nooit ontmoet. 

Ilnlllana, een grote en gespierde vrouw, bekommert zich daar
I"IIll'gCIl niet om haar veiligheid. De kwestie zit Hermana nog 
I" 'og. Zij is nog niet zo lang terug uit Griekenland. Ze is woedend: 
'I k Vl'rtel alles, omdat ik wil dat Papa C. alsnog wordt aangepakt.' 
II, sprcekt ook namens haar zus Amada die hetzelfde heeft meege
1Il,lakt. 'Hij heeft het geld ingepikt dat mijn familie zo hard nodig 
Ii,IlI. En hij gaat nog steeds door met het bedriegen van Domini
, ,l.llIscn!' Gezien de tijd die tussen de rekrutering van Celestina en 
Ilnlllana zit, moet deze Papa C. minstens vijf jaar actief zijn. 
( .,·Il'stina, Hermana en haar zus Amada waren alle drie op zoek 
11,1,11' werk in de Dominicaanse Republiek. Hermana moest in haar 
l'Igl'll levensonderhoud voorzien omdat haar man in Portugal 
wnktc en te weinig geld naar huis stuurde. Hermana en haar zus 
kw.lInen terecht bij een contactpersoon die voor beiden een baan 
III (; rickenland had. Daar hebben de gezusters die man nooit meer 
V,l'Iicn, Celestina wil meer over haar bemiddelaars kwijt: 'Ik ver
1('ldc cen vriend dat ik meer van mijn leven wilde maken. Hij kon 
IIll' introduceren bij twee Dominicaanse mannen die me verder 
louden helpen. Ik ben toen uit nieuwsgierigheid met die vriend 
Illccgegaan om ze op te zoeken. Die twee mannen bij wie we te
Il'lhtkwamen leken me heel normale zakenlui. Ze hadden diverse 
h.I.lntjes voor ons, bijvoorbeeld als danseres of serveerster in een 
t ,ricks restaurant. Volgens mij wist die vriend van mij wel wat de 
I"'doelingen van die twee mannen waren. Ik hoef die vriend dan 
ook nooit meer te zien.' 
( :l'lcstina koos destijds voor werk als serveerster, Hermana sollici
In'rde naar een baan als receptioniste op een toeristenbureau. De 
vrouwen kregen een contract voor zes maanden en zouden een 
Illaandsalaris van 200 dollar ontvangen. Voor Dominicaanse be
grippen was dit een enorm bedrag evenals de 3000 pesos die de 
vrouwen voor de bemiddeling moesten betalen. 
( :elestina stapte met twaalf anderen op het vliegtuig naar Athene. 
'()p het vliegveld stonden drie mannen op ons te wachten. Ze zei
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den: "Oh, jullie komen voor Papa c., geef je paspoort maar." 
Toen we onze paspoorten met andere namen en leeftijden terug
kregen schrokken we ons wild. Alleen de foto's waren echt. Onze 
eigen paspoorten hielden ze achter.' 
Met de documenten van Hermana en haar twintig reisgenoten 
was dezelfde wisseltruc uitgehaald. Die valse papieren worden 
sinds jaar en dag in de Dominicaanse Republiek geregeld. Een Do
minicaans drukkerijtje zou er een fortuin mee verdienen. 
Hermana en de anderen reisden na aankomst door naar een toeris
tisch kustplaatsje waar zich het toeristenbureau beyond waar ze 
zouden gaan werken. 'Diezelfde avond, om acht uur, zouden we 
moeten beginnen. We vonden het maar raar. Welk toeristenbu
reau gaat er nu om die tijd open?' Op het moment dat de dames in 
een nachtclub kwamen en condooms kregen uitgereikt, wisten ze 
hoe de york in de steel zat. Er zat niets anders op. Hermana: 'De 
eerste avond gedroeg ik me als een deel van het meubilair. Ze 
mochten wel naar me kijken maar niet aan me komen. Ik wilde dat 
werk niet doen. Waarom zou ik mijn best doen om klanten te 
krijgen? Voor hen zeker. Ik ging alleen met die mannen naar bed 
als ik er niet onderuit kon. En al die klanten stonken. Ik had voort
durend ruzie over geld met die seksclubeigenaar die zich voor onze 
impresario uitgaf. Als ik dan toch dat werk moest doen, wilde ik 
ook het geld zelf houden.' 
Na drie maanden is Hermana met haar zus naar de Griekse politie 
gegaan. 'Daar hebben we niet alles verteld omdat we de achter
blijfsters niet wilden schaden. We hoopten dat de politie ons zou 
terugsturen naar de Dominicaanse Republiek. Dat kon ze alleen 
als we onze eigen papieren terug hadden. Wij terug naar de im
presario. We dreigden dat als we onze eigen paspoorten niet bin
nen drie dagen terugkregen, de politie bij hem op de stoep zou 
staan. In plaats van de papieren terug te geven zei de baas: "Stil 
maar, alles komt in orde." De eigenaar wilde van ons af en schoof 
ons door naar Papa C. 
Papa C. bleek al commissie voor ons betaald te hebben. Die ronse
laar in de Dominicaanse Republiek werkte dus ook voor hem en 
had al met de exploitant geregeld dat hij ons zou doorverkopen 
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.1,111 Papa C. Die eerste impresario annex nachtclubeigenaar was 
("'11 sl11eerlap, maar Papa C. was nog erger.' 

I'llpa C. 
(1"lesrina is in Griekenland meteen naar Papa C. gestuurd. 'Een 
III1.l.ll1genaam mens, een echte baas.' Celestina en haar collega's 
h... lrhr hij onmiddellijk na aankomst in een hotel onder. Als ze 
11.1.1" buiten moesten belde de portier van dat hotel voor begelei
,hl1g. Celestina: 'De eerste paar maanden mochten we nooit alleen 
w..g. Ik durfde ook niet tegen de klanten te klagen want als Papa 
( •. dar zag zwaaide er wat. Ik vertelde nooit wat aan een klant. 
Wist ie veel of hij een spion was van Papa C. 
( )vndag moesten we hard trainen voor de striptease. We traden 
l!'llne avond op in een nachtclub. Geld kregen we niet, hoe vaak 
WI' l"r ook om vroegen. Die man pakte werkelijk alles af. Hij 
WI" lIlde in een kast van een huis; een kamer stond vol spullen die 
h'l V,IIl de meisjes had afgepakt.' 
("I..srina noch Hermana is door Papa C. mishandeld. 'Maar an
d...... l11eisjes wel', aldus Hermana. 'Met weer anderen begon hij 
1'("11 relatie. Als zijn vrouw er achter kwam, mishandelde zij hen op 
h.I .... heurt. Ze wist trouwens donders goed dat dat hem er niet van 
'"11 weerhouden. Zij was doodsbang voor hem. De anderen ver
11'1.11'11 dat zij vroeger ook voor hem heeft gewerkt. Zij was Grieks. 
Ik l110est haar Mama Maria noemen.' Celestina kende haar ook. 
'Ik l10emde haar nooit Mama Maria. Anderen smeekten: "Mama 
III Papa, help me alsjeblieft met dit of dat." Daar was ik te trots 
voor. 
N.I een paar maanden werd het regime minder streng. De meisjes 
W,ll'en er dan wel achter dat ze toch nergens heen konden. Als de 
Vlllilwen lastig werden, stuurde hij ze gewoon naar een andere 
\ Illh. Daar konden ze toch niet weg met hun verlopen visum. Ook 
IIl'I hij vrouwen door de politie het land uitzetten. Ik weet niet of 
hll daarover afspraken had lopen met de politie.' 
V,·l'! vrouwen bleven bij Papa C. hangen of pleegden zelfmoord. 
FI"II van de vrouwen uit het groepje van Hermana is de bergen 
Il1gegaan en nooit meer teruggekomen. Een vrouw zou zich van 
hl"t balkon van het hotel van Papa C. hebben gegooid. Weer an
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deren hadden gezien dat hij haar eigenhandig naar beneden duw
de. Celestina: 'Tegen de politie zei hij dat zij was gesprongen. Die 
geloofde hem.' 
Het verhaal over de balkonscene deed nag de ronde toen Hermana 
en haar zus voor Papa C. werkten. Hij koesterde die geschiedenis 
kennelijk om de vrouwen de lust tot verzet te benemen. Op 
Hermana en haar zus had dit echter een averechts effect. 'Toen we 
dat hoorden, dachten we: wegwezen!' 
In de periode dat Hermana en haar zus met Papa C. te maken 
hadden nam hij niet meer de moeite vrouwen op te sluiten. In de 
loop der jaren had hij geleerd dat angst een doelmatiger en goed
kopere remedie tegen weglopen was. Dat hij van de politie niets te 
vrezen had zou Hermana en haar zus snel duidelijk worden bij hun 
tweede poging de politie in te schakelen. Weliswaar was het de 
eerste keer niet gelukt de impresario hun paspoorten te laten te
ruggeven, maar ze hoopten de tweede keer tenminste hun bagage 
terug te krijgen. De politie ging er echter niet zelf op af. 
'Bij de politie in dat stadje kregen we een brief waarin Papa C. 
werd bevolen onze spullen terug te geven. Die durfden we natuur
lijk niet aan hem te overhandigen. Het leek ons beter om helemaal 
bij hem uit de buurt te blijven. Wij zijn die dag uren op de stoep 
van het politiebureau blijven zitten. Daar ontmoetten we een 
hoogzwangere Argentijnse. Ze had een hele dikke buik en een heel 
groot hart. Ze gaf ons wat geld om naar Athene te gaan. Dat was 
een heel eind reizen. Onderweg stierven we van de honger. Papa C. 
had ons nauwelijks te eten gegeven. 
In Athene gingen we weer naar de politie omdat we dachten dat 
die ons wel zou helpen. We hadden gehoord dat Athene de groot
ste politiemacht van de hele wereld had.' De politie zat wel in een 
groot gebouw maar de verwachtingen van de twee dames waren te 
hoog gespannen. 'Daar vroegen de agenten of we werk hadden.' 
"]a", zeiden we, en daarmee was de zaak afgedaan. Ze konden 
ons niet uitwijzen omdat we een arbeidscontract hadden. Voor de 
derde keer voor niets naar de politie geweest. We waren ten einde 
raad. 
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I IIll'lIIdelijk hebben we maar weer die Argentijnse gebeld. Zij 
',llIlIrde een Chileense vriend van haar, die klanten voor ons regel
,Ie. I)at wilden we eigenlijk niet maarwe wisten niet hoe we anders 
,1,11\ gcld moesten komen. We wilden zo snel mogelijk Griekenland 
1111, weg van Papa C. Die Chileen gaf ons kleren en we mochten in 
'1111 appartement wonen. Hij regelde ook iemand die voor valse 
1'lIl'lugese papieren en identiteitsbewijzen kon zorgen! Al met al 
11('1'11 hij zeven mensen voor ons aan het werk gezet', zegt Herma
11.1 Icvreden. 'We konden ons wel vinden in onze Portugese identi
If'll omdat nog meer familie van ons in Portugal woonde. Wij 
111I1I1l(CIl daar in de toekomst terecht te komen.' 
I II' ( :hileen met zijn brede orientatie fungeerde als hun toerope
1.l1<J1'. Hij stuurde Hermana en haar zus eerst naar Italie waar een 
I'('\lllis van hem hen verder onder zijn hoede nam. Deze kennis 
'Iliurdc de twee vrouwen weer door naar een andere zakenrelatie 
.Ii(' II' in contact bracht met het Italiaanse straatleven. In Italie 
,Iw'''lg niemand hen tot prostitutie. Onderdak regelden ze zelf. Zo 
'., Illaapten ze voldoende geld bijeen voor een kaartje naar Neder
I.llId. Weer een andere vriend gaf ze te eten en zorgde voor vol
dlll'lIdc geld voor een paar overnachtingen in een hotel. 

( :eleslina loopt weg 
Iclestina is via een andere weg naar Nederland gekomen. Zij heeft 
,II' (;riekse polilie nooit ingeschakeld. Papa C. stuurde haar na 
"11 kele maanden aileen op reis naar een van zijn medewerkers, ook 
ITII impresario. Celestina dacht: 'Slechter kan het niet worden, 
.11 11'1'11 maar beter'. Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat het 
Vllor haar werkelijk beter zou worden maar later veranderde dat. 
'1 Jc reis was verschrikkelijk. Ik moest uren in de bus zitten en zag 
.1111'1·11 maar bergen. Toen ik aankwam bleek dat Papa C. het ver
kl'l'lde adres had opgegeven. Na een heleboel gebel en gereis 
kwam ik uiteindelijk bij Dimitri.'3 
MCI Papa C. heeft Celestina nooit een verhouding gehad maar met 
dl'lc Dimitri weI. 'Hij was verliefd op mij. Hij was een beetje een 
r.ocdsul, maar hij had tenminste een hart. Aangezien ik een relatie 
IIIcl hem had durfde Papa C. niet meer tegen me op te treden. Die 
1)imitri was getrouwd met een Dominicaanse, een zekere Carmen, 
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die ook in de prostitutie werkte.' Deze 'goedsul' handelde ove
rigens ook in vrouwen. 'Hij haalde meisjes uit de Dominicaanse 
Republiek en Chili voor zijn eigen seksclubs in Griekenland. 
Doordat ik intiem met Dimitri was had ik wel genoeg lef om ruzie 
met hem te maken. Ik eiste dat hij de verdiensten aan ons en niet 
aan Papa C. gaf. Dat deed hij inderdaad en ik heb het geld toen 
weer onder de meisjes verdeeld. Zij vonden me heel erg dapper.' 
Celestina was toen niet meer geschikt als toonbeeld van onder
danigheid. Ze moest weg. Tegen beter weten in stuurde Dimitri 
Celestina naar Athene waar ze een impresario in Rotterdam moest 
bellen. 'Dimitri schoot me het geld voor de trein voor. Ik moest me 
melden in Athene, in een hotel van Papa C. Daar ben ik nooit naar 
toe gegaan. In plaats van de voorgeschreven route te volgen, heb ik 
van dat reisgeld een taxi naar het dichtstbijzijnde station geno
men. Via via kwam ik in Nederland. Ik heb nooit meer contact 
opgenomen met die impresario in Rotterdam, ik weet ook niet 
meer hoe hij heet.' Celestina schaamde zich enigszins voor de ver
houding die ze met de handelaar had gehad. 
Vervolgens ging Celestina in Amsterdam in een sekstheater 
werken: 'Dat stripteasewerk viel wel mee. Ik had weinig last en 
kreeg gewoon mijn geld. Ik deed maar alsof ik niets van de crimi
nele activiteiten van mijn bazen wist. Je hebt waarschijnlijk wel 
gehoord dat Heineken geen bier wilde leveren aan dat bedrijf om
dat het door zijn ontvoerders, met behulp van stromannen, was 
overgenomen.' Ze heeft haar baan in het sekstheater inmiddels 
opgegeven om full-time voor haar kinderen te kunnen lOrgen. 
'Geloof je mijn verhaal?', vroeg ze aan het einde van het gesprek. 
Ze was hogelijk verbaasd toen ze hoorde dat ze niet het enige 
slachtoffer van Papa C. in Nederland was. 

Cyprus 
Papa C. dirigeerde een deel van zijn vrouwen naar Cyprus, van
ouds een overslaghaven voor prostituees. In de jaren vijftig en be
gin jaren zestig lOuden vanuit Cyprus de beruchte harems van 
blanke slavinnen zijn voorzien. De huidige malafide impresario's 
hebben op dit eiland de infrastructuur van vrouwenhandel verder 
ontwikkeld. Ze distribueren de vrouwen echter niet meer naar het 
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'" 1\1l'1l maar naar het westen, onder andere naar Nederland. 
1"11 hnuchte impresario op Cyprus is Ernesto B. Deze Ernesto 
IIlTII weer banden met de Bende van de Miljardair. Hij leverde 
I,ll ('II achtereen danseressen voor de Belgische impresario's in Rot
1",,1.1111, 

IIOl' Frnesto komt oorspronkelijk uit Libanon. Dit land is vanaf 
,I,' l,m'll vijftig een van de bestemmingen voor verhandelde vrou
I\TII. I)e handel naar Libanon ging tijdens de burgeroorlog in de 
I ,Ill'll t achtig gewoon door. Ondanks de aanwezigheid van de Ter
I \' Waite Watchers, die destijds op de vrijlating van de afgezant 
1,111 dl' aartsbisschop van Canterbury wachtten, brachten de im
l'II",lrlO's vele Filippina's naar Libanon. Dit geschiedde met be
""I" va 11 enkele corrupte ambtenaren van de Libanese immigratie
.I,c'II'1. Fen van de vrouwen uit het circuit van Ernesto en de Bende 
1,111 dl' Miljardair is in 1991 in Libanon terecht gekomen. 
lie' hlippina Flora, de 'huishoudelijke hulp' in dit boek, werkte in 
,Ill' I lid ill Libanon. 'Ik lOU dat stripteasewerk nooit doen, maar ik 
1,1,1 kIc' hl'vriend met een danseres die net als ik bij haar werkgever 
1\," wq~gelopen. Daarom liet ik haar bij me wonen. Haar bazen 
11111 !l;I;lr nog komen zoeken. Zij vormden een mafia-achtige orga
1I1'.,IIIl', die ook in drugs deed.' Volgens Flora heeft de Filippijnse 
1',,',"IC'llt Aquino vele danseressen naar de Filippijnen terugge
I.... rld toen de bombardementen op Libanon verhevigden. Zij kre
","11 voorrang boven de huishoudelijke hulpen omdat die wel keu
III', "ill'CIl werkgever waren ondergebracht. Andere 'entertainers' 
\\"" dl'1l via Syrie naar de Filippijnen teruggestuurd. Flora vernam 
.I,ll Vl'e! Filippina's naar Belgie en Luxemburg werden geexpor
I<,nd Olll daar in cabarets te werken. Filippina's die vanuit Liba
111111 Il;lar Cyprus wisten te vluchten, kregen van contactpersonen 
I\nk ;t1s 'cultureel danseres' aangeboden. 

'>C' xy klcding en slecht eten
 
lie' (:olombiaanse Viola (26) is via de organisatie van Ernesto B.
 
"I' (:yprus terechtgekomen. Voor Viola behoort haar periode op
 
( I'prus tot het verieden. Met enige tegenzin begint ze haar ver

1.... t1: 'Op Cyprus wemelde het van dergelijke agentschappen.
 
1),1,11" wel"kten die impresario's samen met eigenaren van cabarets.
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Wie er precies bij betrokken waren wisten we niet. Persoonlijk heb 
ik weinig met Ernesto te maken gehad, ik heb hem maar een paar 
keer gezien. De bazen hielden zich niet bezig met de meisjes van 
het cabaret. Ik wist alleen dat hij met een Spaanse was getrouwd 
en perfect Spaans sprak. 
Aileen al bij ons agentschap bestand de leiding uit zo'n twintig 
man. Ik zat met twaalf meisjes in een dansgroepje. Die dansgroe
pen waren per land georganiseerd. Er waren balletten uit Argenti
nie, Colombia en Thailand. Er zaten trouwens ook meisjes in uit 
EI Salvador.' 
Viola is door het Colombiaanse filiaal van Ernesto B. geronseld. 
'In Colombia nam een vriendin me mee naar een hotel, naar een 
receptie van een Spaanse zakenman en zijn medewerkers. Dat wa
ren heel gewone mannen, wel sympathiek eigenlijk. Die Spanjaard 
zocht een professionele danseres. Dat was ik niet maar ik kon daar 
wel een opleiding voor krijgen. Hij spiegelde me echt een artistieke 
loopbaan voor. Ik moest zelfs een soort auditie doen. 
Later hoorde ik dat hij weI tien meisjes nodig had. Hij nam ieder
een aan. Ik dacht: Dat klopt niet. Niet doen. Ik zei tegen hem dat ik 
alleen uit nieuwsgierigheid contact met hem had opgenomen en 
bij nader inzien van zijn aanbod afzag. Hij nam veel moeite me 
over de streep te trekken: "We werken legaal en je krijgt een ar
beidscontract." Dat klonk al beter en ik besloot het toch te doen. 
We zouden omgerekend 700 gulden per maand gaan verdienen. 
Dat kon ik wel gebruiken.' 
Viola is met acht anderen naar Athene gevlogen. 'De man die ons 
op het vIiegveld opwachtte vroeg: "Zijn jullie de Colombiana's?" 
Hij nam meteen onze paspoorten en papieren in. Daarna bracht 
hij ons naar een hotel. De volgende avond al zouden we gaan dan
sen. "Gewoon dansen", hadden ze gezegd.' Smalend voegt ze er
aan toe: 'Maar wel met bepaalde kleren aan.' 
Viola's eerste stop was Pireus, de havenstad van Athene. Daar 
werkte ze als stripteasedanseres in tenten met namen als Crazy 
Horse en Copacabana. 'Echte balletlessen hebben we nooit ge
kregen. We moesten alleen leren ons sexy te bewegen. Ik moest 
ook make-up op. Dat yond ik verschrikkelijk. Je kent me, heb je 
mij wel eens met make-up gezien? Terloops vertelden ze dat we als 
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,lllll'sl ook de klanten moesten bezighouden. "Waarom?", vroe
f',I'11 we, "datwas niet de bedoeling." Zevonden datwe zo de 2000 

.1,.11.11' die ze voor ons hadden betaald moesten terugverdienen. 
I k I'l'I"ste tijd kregen we geen salaris, alleen maar eten. We kook
1.. 11 /('If 1ll;lar zij deden de boodschappen zodat wij alle tijd in het 
11'1" k kOllden steken. Tussendoor, als we honger hadden of het 
I, '"1,1 h;ldden, kregen we niets. We zaten vaak te kleumen want we 
111'" 1111'11 geen lange broek aan. Vrij kregen we nooit, zelfs niet met 
,I, keSldagen. Wij waren nooit onder mekaar want altijd was de 
, /'f'/ ,f"/hzllet in de buurt. Hij was trouwens homoseksueel en viel 
""', 1I1,'t lastig. Hij bracht ons naar het werk en haalde ons ook 
\\"f'r op, 
r..J,II"'lIlllaand kregen we een paar dollar waarvan we zelf ons eten 
111'" hiI'll kopen. Daarmee speelden we in de lotto, in de hoop toch 
11'1', Ie kllllnen verdienen. Een van ons had een Griekse vriend ge
~ I !'f',"11 ,'ll wilde weg. Zij vroeg haar paspoort terug maar kreeg het 
1111'1. ()I' dat moment begrepen we dat wij onze papieren ook niet 
"",(,1' louden terugkrijgen. Een van ons was zo kwaad dat ze de 
1/"'/ ,f" hallet een dreun verkocht: "Jullie hebben ons bedrogen".' 

WI' lIl'men er nog een 
'( ),lIe hazen stuurden ons met de chef de ballet naar Cyprus. Dat 
\\,IS lweI' dagen varen. We konden moeilijk met elkaar praten 
\\,1111 ,ds de chef de ballet dat zag, haalde hij ons uit elkaar. We 
1,11"11 a\lcmaal in hetzelfde schuitje, we waren allemaal bang en 
1III'II1,II1d van ons sprak Grieks. 
( 'I' ( .yprus kregen we een woning van de organisatie. Een oud 
,,( IIlkell.! huis dat we zelf moesten schoonhouden. Er was maar een 
I"ttl voor alle meisjes. Op de kamers zaten we weer opgesloten. 
W"IT kregen we de eerste maanden geen geld. We moesten eerst de 
I.. ,',Iell van de bootreis afbetalen. Op Cyprus werden we echt ge
,11\. 'llgen met de klanten naar bed te gaan. Ais iemand ons voor de 
1",1" 1I.lcht wilde moesten we daar ook op ingaan. We konden wel 
""Igl'fell maar dan zouden we helemaal nooit ons geld krijgen.' 
\' loLl I'll haar collega's gaven maar toe. 
'( ,,"dooms kregen we niet. We hadden ook geen idee waar we die 
1,llI,han moesten halen. Met de klanten - het waren vooral Grie
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ken en Arabieren - kon ik niet praten. Voordat we met klanten 
naar boven gingen moesten we eerst met ze drinken. Al heel snel 
gingen we zelf om drank vragen. Ik werd lo langzaam maar zeker 
alcoholiste. ledere dag was ik dronken of ziek van de drank. Soms 
zaten we te huilen als er een klant binnenkwam, maar dan moes
ten we toch bij hem gaan zitten. Dan namen we er maar weer een. 
Een keer had een meisje in een dronken bui een klant geslagen. Hij 
sloeg lo hard terug dat ik yond dat ze naar het ziekenhuis moest. 
Dat gebeurde niet, in plaats daarvan kreeg ik zelf klappen.' 
Viola heeft anderhalf jaar op Cyprus gezeten. 'Op een gegeven 
moment hoorden we dat er een groep Filippina's lOU komen. Die 
meisjes waren jong en mooi te zijn, sommigen waren zelfs nog 
maagd. Ons hadden ze niet meer nodig. Ze gaven me mijn pas
poort terug en zeiden: "Verdwijn maar." We kregen ook eindelijk 
ons geld. We hadden in anderhalf jaar maar 1500 dollar ver
diend.' Voila zegt dit laatste huilend en we stoppen even met het 
interview. 
Hoewel Viola was vrijgelaten kwam er geen einde aan haar ellen
de. 'Vlak voordat ik hoorde dat ik weg kon, raakte ik in gesprek 
met een vroegere vriendin van Ernesto, een zekere Maria. Ik ver
telde haar dat ik in moeilijkheden zat. Zij lOU me wel helpen werk 
in Nederland te vinden.' 
Maria reisde met Viola mee en bracht haar nog verder in de pro
blemen. Volgens Esther Rios, hulpverleenster voor Zuid-Ameri
kaanse vrouwen, komen dergelijke 'toevallige' ontmoetingen met 
afgedankte vrouwen vaker voor. 'Er is in Griekenland of op Cy
prus altijd wel iemand in een nachtclub die zegt: "Ga maar naar 
Nederland. Ik heb een ticket voor je".' Maria bracht Viola naar 
Rotterdam naar het hotel van Orne Henkie, hetzelfde hotel waar 
een paar jaar eerder Ana door de Colombiaan Manuel te werk was 
gesteld: 'in de straat waar ze strippenkaarten verkopen'. Viola: 
'Bijna alle meisjes die daar werkten kwamen uit Colombia. De 
eigenaar liet ze gigantisch veel voor hun tickets betalen. Van alles 
wat ze verdienden moesten ze de helft afstaan. Ik ook. De vrouwen 
moesten daar ook vaak zonder condoom met de mannen naar 
bed. Bij klachten mochten klanten gratis nog een keer.' 
'Orne Genkie', lOals de Spaanstaligen Orne Henkie noemden, was 
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1111 IIlldl' bekende van de politie. Nederlandse prostituees waren 
'" ,I. "nlucht voor hem: 'Als je hem 10.000 gulden betaaIde lOrgde 
1111.1.11 cr icmand verdween', vertelde ooit een van hen. Nu is Hen
~ II" /<'11 op mysterieuze wijze in Thailand verdwenen. Hij lOU ge
,III< III /Ijn omdat hij zich in de nesten had gewerkt. 
III 111'1 l'Llblissement van Orne Henkie ontmoette Viola via Maria 
11'11 I\rgl'ntijn die haar verder onder zijn hoede nam. Ze moest 
\ ." 'I h<'111 gaan werken. Hij zette haar onder druk door te dreigen 
1111'1 /1111 rl'laties in de drugswereld. Viola stond onder strenge toe
II< hi v,ln cen drugskoerierster, een vriendin van de Argentijn. 
11,· I"IlIgl' van wie Viola steun kreeg was een vriendin, een collega 
1111 111'1 hotel. Tot groot verdriet van Viola stierf zij. Zij is, net als 
"II' .lIldncn, ervan overtuigd dat zij vermoord is door een crimi
111"1 .. M.lrokkaan. 
I~.I d.. dood van die vriendin moest ze zich alleen te weer stellen 
II .... ·11 de Argentijn. Ze is 'gered' door een Antilliaan die haar ge
1\ 'II 1('11 de bescherming bood wat ze weer met prostitutiewerk 
11111..1 "<'ulen. Toen ze dat na enige tijd weigerde wees hij veel
"""',<,lId op zijn pistool. Viola begreep dat de gewapende bescher
1I1111l', kon omslaan in gewapende bedreiging en deed uiteindelijk 
1.1 111:11 Il',
 

'1 til' 1'1)()Ins weten dat we hulp nodig hebben', zegt Viola scham

I" 1 'rvllsschien wachten ze de meisjes wel op bepaalde plekken
 
"I' 1(' spreken de taal en weten waar de meisjes vandaan komen.'
 
Iltl 1\ wei heel toevallig dat lOwel Viola als Celestina en Hermana
 
I'll Ii 1111 .Ian komst in Nederland als illegaal 'hulp' hebben gekregen
 
\ ,III /\l1l1l1ianen die een ruime financide vergoeding vroegen.
 
111"1111.111;1 over haar hulpvaardige vriend van destijds: 'Hij hield
 
1111' ,dkm voor zijn ontspanning. Hij had nog meer meisjes. Pro

1""111<'11, problemen, en ik raakte ook nog zwanger.'
 
11'·IIII.IIJa liet haar profiteur vallen nadat ze had ontdekt dat er
 
",1,111\ hulpverlening was voor vrouwen lOals zij. Zij schakelde die
 
"I "III haar reis naar Portugal te regelen, waar haar familie woon

.Ie- Voor Hermana kwam er een probleem bij: 'Ik heb mijn echt

1',1111101 gcbeld en gezegd dat ik in verwachting was. Hij wilde na

1IIIIIIIIk weten hoe dat kwam. Ik zei: "Jij zat al die tijd in Portugal
 
, " 11<'1 l1iets van je horen. Daarom ben ik gaan reizen. Ik heb alleen
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maar in de prostitutie kunnen werken. Ik heb een ongelukje gehad 
met een klant: het condoom knapte." Hij zei: "Zoek iemand die je 
helpt en kom zo snel mogelijk naar Portugal.'" Hermana was op
gelucht dat hij zo reageerde. Zij is inmiddels bij haar echtgenoot 
terug. 
Celestina heeft langer last gehad van haar profiteur. Bij aankomst 
in Nederland ontmoette ze een man die beloofde haar geld te zul
len beheren, 'omdat zij als illegaal geen bankrekening kon ope
nen'. Zij heeft de man inmiddels verlaten. 
De politie nam de verhalen van Hermana, Celestina en Viola op in 
een 'proces verbaal van bevindingen', een verslag. 'Interessant', 
zei de Amsterdamse politie, 'maar we kunnen er niets mee.' De 
vrouwenhandelaren waren namelijk niet in Nederland. 
De politie was wel bereid de profiteurs van de vrouwen op te spo
reno Helaas beyond de Antilliaan van Viola zich niet in het foto
album van de politie. Toch schrok Viola omdat ze in het foto
archief veel van haar vaste klanten had herkend. Celestina durfde 
de aangifte tegen haar hulpgever niet door te zetten. Hij zou toch 
na korte tijd weer vrijkomen. Hermana zag ook van verdere aan
gifte af. 
De politie kon niet veel doen maar dankzij een aantal hulpver
leners voelden de vrouwen zich niet langer door Papa C. bedreigd 
en durfden zij hun mond open te doen. Tevens konden de vrouwen 
de profiteurs, die in Nederland de wanhopige reizigsters uit Grie
kenland opvangen, de pas afsnijden. 
Enkele verhandelde vrouwen uit andere zaken zijn eveneens in 
handen van uitbuiters gevallen. Ten minste twee vrouwen uit het 
clientenbestand van de Stichting tegen Vrouwenhandel zijn, voor
dat ze bij de Stichting terechtkwamen, 'gered' door Nederlandse 
mannen die hen vervolgens in hun eigen seksbedrijf aan het werk 
zetten. In beide gevallen zijn die romances in een vroeg stadium 
beeindigd. Een van die relaties strandde omdat de aanstaande 
bruidegom de gevangenis in moest. De andere vrouw verliet haar 
redder uit angst dat hij eigen rechter zou gaan spelen over haar 
handelaren. Hi; had gezegd: 'Ik ben geen lekkere jongen, ik heb 
het een en ander op mijn kerfstok en ik zal ze eens beter aanpakken 
dan de politie heeft gedaan.' 
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I k !dSt sex-keten van een Belgische bende 

1\ 1.,.111 I ')')2.. De plaats: een nachtclub nabij de seksclub De Mil

/./1,/,//1 .Ill' in 1992 in opspraak is gekomen. 1 De Miljardair is in
 
I, 1I1,1e-1I V;llll'en groepje Belgen, de zogeheten Bende van de Miljar

,1.," Ilt'/c groep exploiteert tevens een artiestenbureau.
 
III ,Ie- 11.1, htclub is het rustig. Er werken vooral buitenlandse meis

I'" . 1\lklllaal vrijwillig', vertelt de eigenaar trots. 'Bij mij kunnen
 
,I, 'I "IIWCIl el'n behoorlijke dansopleiding volgen. Ik zorg ook
 
\," II ,Ie- vlT/.ekering. Ais ze hier niet willen strippen hoeven ze
 
1111 I . Ilq wijst op een fors en verlegen meisje dat aan de bar zit.
 
II, I I\("dt gem zin om haar te dwingen. Aan meisjes die dat 20


""" dol'1l valt niet op een nette manier te komen. Maar bij De
 
,\ l,f/,II ,I"" zitten wei twintig wijven.' Een van de bezoekers onder

I", ,." I dc haas met de mededeling dat een nieuwe groep Filippina's
 
I", 11/' tdJl;"rdair is gearriveerd.
 

1"1 '''''rval vond plaats na de rechtszaak op 6 september 199 1 ,
 

1'''" dill' uit Belgie afkomstige topmannen van de Bende van de
 
I\ ld l·ll<l.llr door de rechter naar huis werden gestuurd. De vrou

1\, II .III' aallgifte hadden gedaan waren niet meer in Nederland en
 
1",",1"11 Iliet als getuigen optreden. Daarop verklaarde de rechter
 
.I, 1.1.1< III tegen de Belgen niet ontvankelijk. Het groepje Belgen
 
I., ," 1..1.11 praktijken voortzetten.
 

I', 11"lllk van de Miljardair bezit vier of vijf seksclubs in Rotter

,1.1111 "II hedt zakelijke belangen bij diverse andere seksclubs in
 
I I, .JI'II.IIlJ l'n in het buitenland: Denemarken, Zwitserland en Ita

I" . /o,ds MacDonalds een fast food-keten uitbaat, zo doet de
 
II, '" I" v.1Il de Miljardair in fast sex. De Bende berekent tlinke com

"" .... \(", over de distributie van prostituees, die bijna allemaal wor

,I, " "'I<krbetaald. In totaal zou zij honderden vrouwen naar Eu

I "I >.1 /\("hben gehaald en doorverkocht. De Stichting tegen Vrou
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