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• TV ZDNDAG NED. 3
¥PRO,22.28-23.18:
'Hoerenpreek'.lkrde Cilminde
reeks 'LolaMoviola· films van
jong talent'. Regie: Inllke
Smits. Scenario: Arthur Jllpin.
Camera: Edwin Verstegen. ,
Producer: Judy Maat. Met:
Ganna Veenbuysen, Ellen ten
Damme en Mia Andresen.
DOOR FLOOR DE Boon

De wallen. peepshows en alles
wet zich verder in hr.t roodbe
Iichte nachtleven afspeelt heeft
al menig filmroaJwr gei:nspi
reerd. Het SBS 6-programme
'De wallen op lltap' en Paul Ver-,
hoevens 'Showgirls' zfjn daar
goede voorbeelden van. Meesta1
is de camera gericht op wet ach
ter het ra.am of op bet podium
gebeurt, zeldcn Ioijgt de toe
schouwer een kijkje achter de
llclu~rmen van het COSS6 leven.
J.;n dllt is nujuist wat de net aI
gestlldp,llrdc filmmaakster Ine
ke Smits en scenarist Athur Ja
pin het meest interesseerde. De
VPRO roaakte het mogelijk hun
pJannen te realiseren. Dit sei
:toen brengt de VPRO voor de
denle achtereenvolgende keer
een 'LolaNioviola'-reeks met
IHms van jong talent. Jonge en
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Minder ervaren fLlmmaken;
krijgen de kana te experimente
ren met vormen van low-hud
getdnuna.
In de film 'HoeTenp~k' willen
Smits en Japin laten zion wat cr
allemaal gebeurt in de kamer
tjcs achter de dcaaiende schijf
van de peepshow. We volb>en
een dag uit bet leven van twee
prostituees, de door het levan
wljs geworden Margelma (G8JJ,
na Vcenhuysen) en Trees (El
len ten Dammfl), een wet labie
Ie jonge vrouw. We zien hoe ze
~ich '8 middags in een troostelo
ze kleedkamer optuttel1 voor de
eerste show rond lun<.'btijd. Ze
hobben ieder hun eigen recht
vaardiging gevonden vaor de
vernederiilgen die ze dB.gelijka
in hun werkondervindell.
"We willen met d~e blikachter
de schermen laten zien dIlt hoe
rlln heus niet allemaal zielig
zijn ofalleen maar lustobjecten.
We laten de kijker met Margel
Ina en Trees kennismaken als
vrouwen die een bepaJllde keu
ze hebben gemaakt in hun Ie
ven", vertelt Ineke Smits.

Kneepjes
Alll op eell dug Marnsha (Mia
Andresen), een onervaren
meisje dat in Rusland werd ge
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rDnlleld, bij de twee aanklopt
om de kneepjes van het vak te
lel-en wordt het evenwicht vee
stoord. "Omdll.t zij Dog:l:6 naief
il:l worden Margelma en Trees
eigcnlijk voor bet eerst met
zichzelf geconfronteerd. Haar
onwetendheid opent hun' ogan.
Trees uedenkt :l:ich opcens weer
dat ze oigenlijk vlln plan Wllll am
kunstgeschiedenis te gaan stu
deren en Margelma wordt pijn
lijk hurinnen aan hasr zoon
WaRT zo nooit meer wat van
hoort omrlet hij zich $Chaamt
voor het beroep van zijn moe
der", verteltArthur Japin.
Het lukt Marusha niet om zich
te haudhaven op bet ronddraai
ende plateau. Nadat haar eerste
show el1'.n gigantische afgang is
geworden - alle mannen doen
hun IlJikje dieht - beshtit zo weg
te gaan, Zijkan dat nog maar
Margelma en ~s beseffen
dat er VOOT ben geen weg terug
is. Japin Iiep al jaren met het
phm rond ow iets te tieen met
de wereld achter de rOOdver
liehte ramen. Hij maakte claar
zelfkennis mee toen zijn eerme
vriendinnetje besloot om snal
geld te vcrdienen in de sekB
branche. Ze wilde met dtlt geld
nasr Parijs, maar werd z6 door
het wtlrk gegrepen dat ze ermee
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doorging. De relatie licp al
gauw stuk. "Ik hob er heel lang
niet Ban gedacht, maar een pear
jaar geled.en kwam alles weer
boven, Mijn verhllJl1 zit ook in
de f1lm, ik ben :l:eg' maar het
vrieqje van Trees. Mijn vrien
din wilde destijds ook kWl6tge
achiedenis gaan studeren".

Ontsmettcn
Ineke Smits moest voor de regie
het nomge onderzoe.k: doen.. Erg
bekend met de wallen en peep
ShOW1l was ze met. "We zijn aIle
peepshows in de Reguliorbree
straat afgeweeat, hebben met
verschillende boercn gesproken
en met een vriendin van me die
ean tijdje voor ean escortservi.ce
heeR gewerkt. Het grappige is
dat de meeat8 ideeen die ik had
over hoe hooren hun dag door
komen rodeJijk klopten".
De ftlm ward gcheel in de studio
opgenomen, de poopshow werd
e:cgens in Rotterrlam op dll k.op
getikt. "Die hebben we eerst
wei flink moeten ontametten
want de klodders zaten er nag
op, maar het is weJ echt zo",
zegt Smits ~den.
Veel mueite am zich bloot te b'E!
ven hadden de 8 ...'tric~ Ganna
Veenhuysen. Ellen ten Damme
en Mia Andresen niet. Ze bewe

doorging. De relatie liep al
gauw sLuk. "Ik heb er heel lang
niet aan gedacht, maar een paar
jaar. gelp,den kwam aUes weer
boven. Mijn verhBAl zit ook in
de mm, ik ben zeg maar het
vrienjc van Trees. Mijn vrien
din wilde dest.ijds oak kunstge
schiedenis gaan studeren".

Ontsmetten
Ineke Smits m08st voor de regie
het nooigc ondenoek doen. Erg
bekend met de wallen en peep
shows was ze niet. "We zijn alle
peepshows in de Regulierbree
straat afgeweest, hebben met
verschillende hoeren gesp1'ok.en
en m~t een vriendin van me die
een tijllje 1'001' een escortservice
heeft gewerkt. Het grappige is
dat de meeste ideeen die ik had
over hoe hoeren hun dag door
komen redeJijk klopten"
De film werd Il'cheel in de studio
opgenomen, de peepshow W'erd
ergenH in Rot.tp,cdlun op de kop
getikt. "Die hebben we corst
weI flink mooten ontsmetten
wl!Jlt de klodders zsten eJ: nog
op, maar het is wei l!Cht ~o",
zcgt Smits tevrcden.
Vool moeite om zich b100t te ga
ven hadden de act1'icell Ganna
Veenhuysen, Ellen ten Damme
en Mia Andrt'lsen niet. Ze bewe>
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Ellen ten Damme als volleerd stripster in de peepshow van 'Hoerenpreek'_
gen zich olsof ze het al jaren
doel\. ,,'i.e hebben tijdens de
peepl:lhowa goed gekeken hoe de
profellSionele dames het doen
en hadden er wcinig moeite
mee am zelf uit de kIeren te
gaan. Maar sis je aan ceo film

met dit thema meedoet woot je
dIlt dat er bij hoon". De titel
van de film is ontleend aan de
mystica's, een vrouwengenoot
RchllP wt de middeleeuwen dat
door zelfkastijding visioenen
van Christus kreeg. "Deze

vrouwen werden prekende hoe
ren genoemd omdat ze zkhzelf
helemaal - geestelijk en licha·
melijk - Ban het geloofgaven. Ik
zie veel overeenkometen tUBsen
de peepshow en de rituelen van
de n1ystica's", aldu8 Japin.

KU9'scbe Courant
~n/ll'
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prostituees aan
Van OOle verslaggever
Weer! Schenk

AMSTERDAM
De verhuurders van kamers voor
raamprostitutie in Amsterdam vin
den dat het ni~t hun taak is te con
troleren of prostituees een geldige
verblijfsvcrgunning hebben. Om die
red~n zijn zc juridische procedures
begonnen tegen het gemeenteUjk
prostitutiebeleid, dat hen opzadelt
mel 'verkapt vreemdelingentoe
zicht'.
De 'kastenbazen' hebhen in een
verzoek aan de Kroon gcvraagd na
~ gaan of het 'gedoogbeleid voor
pn:>s.1.itutiebcdrijven' juridisch door
de beugel kan. Daamaast Iigt er bij
de rechtbank een verlOck om de
regelgeving van de gemeente Am
sterdam voor onbepaalde tijd op te
schorten.
Met ingang van dit jaar geldt in
de hoofdstad cen verflunningstelsel
voor borrleelhouders. Vooruitlo·
pelld op cen wetteJijke regeling
worden sexbedrijven gedoogd die
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voldoen !Ian tisen van hygiene en verbljjfs~ tatus con troleert_'
vr.iligheid, geen ovt:-rlast verOorla
Volgens Badoux gaat de gemeen
ken en de positie van de prostiluee te er ten onrechte vanuit dat er
waarborgen. Sex-exploitanten ris lussen de raamexploitanl en de
keren eell boete en intrekking van prostituee een ge7.agsvcrhouding
de vergunning als -Le vrouwen zon bestaat. 'Er is geen situatje van
der verblijfsvergunning in dienst werkgever of werknemer. Bii rsam
hebben of hen een kamer verhuren. prostitutie bestaat aileen de relatie
aUe
honderdtwin tig van huurder en verhuun.ler. Meer
Vrijwel
raam-exploitanten hebben bij de ge niet. Dan kan de ene particulier niet
meenle een bezwaarschrift inge- worden verplicht de andere te con
dielld tegen het gedoogbelcid. Zij troleren op de verblijfstil.el.'
stellen dal de gcmeente via het ver
De advocaat trekt een vergelii
gunningenstelsel niet meteen het king met het wetsootwetp voor op
vreemdelingentoezicht mag rege heffen Viin het bordeelverbod, dat in
len. De in het vrcemdelingenrecht de Eerste Kamer werd afgewezen.
fen van de redenen dllt de wet het
gespecialiseerde advor.aat T. fia
doux, die de belangen van de raam niet h<lalde was dat de toenmalige
exploitanten behartigt, noemt dit minister van Justitie Hirsch Ballin
een uit"londering wilde maken Voor
cen principiele zaak.
'De cxploitanten verhuren be vrouwen van builen de Europese
drijfsruimtc die geschikt is voor Unie. Oat werd beschouwd als het
prostilutie. Hr.t gaat hen niets aan voeren van vreemdclingenbeleid via
of de huurder wei of geen verbliifs het strafrecht. Amsterdam probeert
vergunning heeft. Van cen me iets soortgelijks, aldus Badoux.
vrouw die in Amsterdam-West ecn
De gemeenteraad slt~unt echter in
kilmcr aan een student verhuurl, meerderhdd het gcdoogbeleid, OIL
word! ook niet verlangd dat ze zijn derstreept de woordvoerdcr van de

gemeente Amsterdam. Het beleit! is
niet bedoetd om zoveel mogelijk iI
legale vrOuwen weg te jagen, mllar
dt' gemcente ziet het weI als middel
om de vrouwenhandel tegen te
gaan. De woordvoerder vindt het
niet terecht dat de raalll-exploital\
ten zich voordoen als gewone ka
merverhuurders: 'Ze verdienen veel
geld aan de prostitutic.'
De koppeling tussen het gedoog
beleid en bcslrijding van vrouwen
handel wordt afgewezen door
M. Wijers van de Stichting tegen
Vrouwenhandcl. 'Vrouwenhandd
bestrijd ie door de zaken goed te
regelen. Niet door de jacht op iIlega
len te ()penen. Dan hevorder ie juisl
dat iIIegale vrouwen in een louche
circuit verdwijnen:
Zij vindt dat met het optreden
tegen iJlegale vrouwen moet worden
gewacht totdat het bordeelverbod is
opgeheven. Het ministerie van Jus
titie werkt aan een wetsvoorstel dat
van de prostitutie een fatsoenlijke,
doorzichtige bedrijfstak moet mao
ken, Dc nieuwe wet geeft duidelijk

aan welke vormell van prostitutie
weI en welke niet worden getole
reerd. Dan kan ook de positie van
buitenlandse vrouwen meteen goed'
worden geregeld, aldus Wijers.
In Amsterdam is ruim 70 procent
van de prostitu~es iJIegaaL Volgens
K. de Weerd van het Samenwer·
kend Overleg Raamprostitutiebe
drijvcn (SOR) i~ dat hel gevolg van
nl<lrktwerking: er is vraag naar exo
tische vrouwen.
De Weerd zegt dat de overheid op
dat punt de burger de wet niet kan
voorschrijven. 'De illegale vrouwen
blijven gewoon aan het werk. De
mannen die op deze vrouwen val
[CII, weten precies waar zc moeten
ziin. Het verschil is weI dat ze wer·
ken in een otllichtbare wereld van
06-nummers en escortservices, en
dat ze afhankelijk liin van allerlei
figuren. Het gedoogbeleid werkt
averechts.' De Weerd 7.egt dat de
- gemeente l.ichzelf voor de gek
houdt met het idee dat met de ge·
doogvergunning alles goed is gere
geld.
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Amsterdam zit er
mee opgescheept

,Aidsvrije' bordeelhouder
boort vijf jaar eel eisen
GRONfNGEN • ANP

door Selma SchepeJ

Huiwan-huisblilden geven vaak informatie die achterg~bleven is in de
zlll!f van de grote bladen. Het lande/ijk nieuws meldt een kcer dal er in
Rotterdam een tippelzone gevestigd is waar ~laafde hoeren zich be
schermd mogen Jatcn uitbuitl'n, en na eni9 gesputter in Amsterdam
ook. en gaat dan weer over tot debommcn en grcmaten e1d~. De gr,j
tis mnten e<:hter, die hun imago van plaalSelijke sufferdjes de afgelo·
pen jaren geheel onlstegen zi)n, beschrijven uitgebreid aalileg, opening
en waking van het OpenfUlht stadsbordeel, en de strijd eltegen.
Zo wetcn wij hier d<lt de Amsterdamse gemcenteraad wcliswaar lijn zio
kreeg, maar dat de tegenstanders gelijk hcbben gekreg(!o. Ik was ver·
baasd achter het Centraal Station nog steeds zoveel van die typi~che
spookjes (dat is zo'n beetje het uiterlijk dat een meisje krijgt op een
dieet van heroine, vieze kerels en nachtlucht) te onlWaren. maar net
bfijkt dat zestig procent van de prostituees geen zin heeft in een werk
plaats buiten de stad. De politie wi/, en moet officieE'l nawumjk ook jets
doen tegen het tippelen op de oude plaatsen, "maar ze ~"t1an vaak bij
bushaltes, en dan kunnen we ze oiet aaopakkM. Voor hetzelfde geld
swn ze op de bus te wachten." Miljoenen guldcns zijn er dus bcsteed
opdat de zieke wezentjes uit het stadsbeeld zouden verdwijnen, maar
ze willen niet!
Ik begrijp wei waarom, want vit nieuwsgierigheid ben ik Mdr dit hoe
renparadijs vit burgemeester Patijns fantasie gereden. Aan het eind van
een gravelweg, tussen een spoordijk en een sloot, staat een enorm
hoog hek, waar een gevangenis zith niet vocr zou schamen, met daar
binnen dfwisselend plaslic bushokjes en vuilnisb~kken, en schotter!. [k
poort met bouwsels voor toezichthoud~rs doet stet'k aan een of andle'r
eng kamp denken, wat mC! een jUiste associatie lijlct, want de meisjes
wort/cn hief onder het mom van beschermiu9 nog verder gestratt. gC"
holpen oog ziekcr Ie worden. Die ongeveer deftig dan, die cr wei hcen
willen.
Wonderfijk genoeg is er Jan kijkers geen gebrek, wat het geheel nog
naargeestiger milaJct: de schijnwerpers van een nj auto's die de weg op'
sluipt, bij het rondnjden de eenzameomgeving als met zoekfichten af·
tast. en de lange weg weer afslvipt /n elke auto een man. Er is veel aan
mannen wat ik niet begrijp, en dcze begeert.e nog het mlnn. Maar
goed, d(' gemeente Amsterdam heeft gem<.>eod in der heren behocfte
Ie moeten voorziell, die zelfs dik te subsidieren.
Een serieuze ondememill9 hUUrl een expertiSebureav in om onderzock
Ie doen voor zij investeert. Oiln wordt er in zo'n buurt ondeaocht wat
de belangstelling van de memen is, wat VOor vestigingen er alzijn en
hoeveel succes die hebben. Ais bfijkt dat er geen interesse is, wordt er
geerJ cent besteed..Maar de gemeente Amsterdam stampt lustig in de
verste uithocken bedrijven uit de grond die vervolgens oiet aanslaan.
Niet een keer, zoals de bekende ezel. maar er zijn leqio voorbeelden~
met als voorlaatste grote flop de U-markt, een miijoenenvt'fslindend
project voor al/ochtone ondernemers, van wie er nu velcn treurend en
fJiflict thulQitten.
Zou er eens onderzoek gedaan kunnen worden naar de iatrogenese van
gemeentelijk beleid? In de medische wereld is dat een veelbeschreven
fenomeen: wat de consequenties zijn vim ondoordacht handeleo, de
versehrikkelijke aandoeningen .lIs gevolg van ingrijpen. Bij gemeentelijk
handeleil is dat kennelijk niet nodig: .lIs gekozen raadslid is men voor
vier jaar verzekerd van een vrijbrief, .lIs burgemeester is men beroepsbe
stuurder, benoemd door hoge vrienden elders, en waar men ook gesta
tioneerd is en of men nu dit of dat doet, de kas wordt toch wei bijge
Vl/ld uit Den Haag. Sche/to Patijn vertrouwde de camera vorige week
toe; ..Ik ben hier maar een passant." Voor hem zijn er .11 zoveel burge
meestefS geweest, na hem zuflen er velen zijn. Maar Amsterdam zit er
bfljvend mee.

Enkele jaren geleden zoeht Wj
zelf de publieiteit met het plan
om 'zijn' meisjes te verpliehten
eens in de twee weken een ans
le raadplegen voor onderzoek
op geslaehtsziekten en aids.
Met die maatregel wilde de 41
jange Groningse bordeelhouder
zijn hedrijfstak een belere naam
bezorgen. Gisteren stolid de
man tereeht als hoofdverdaehle
in een omvangrijke vrouwen
handel en hoorde hij vijfjaar r.el
eisen.
De man ontkcnt betrokken te
zijn geweest bij de bende die ja
rerrlang vrouwen, vOOlnamelijk
uit net voonnalige Ooslblok.
onder valse voorwendse1en naar
Groningen haalde. Daar werden
de vrouwen gedwongen tot
prostilutie. Dc verklaringen van
een aaJltal slachtoffers dat de
borde~lhouder hen heeft be·

dieigd, ge~lagen en hun omzet
van gemiddeld duizenr:l gulden
per dag heeft afgepakt, need de
Groni nger af aIs grove leHgens'.
Het ondcT7..oek van de politie
heeft ~derhalfjaar geduurd. Ze
kwarn de zaak op het spoor na
tips van de em. Bij de arreSlalie
van de verdaehten waren 145
politicmensen berrokken en
werden ongt:Veer denig illegaIe
prostltuees opgepakt. De vrou·
wen kwarnen uit vommaJig Joe
goslavie. Ghana en de Oekraj·ne.
De meeste van hen zijn incus
sen oaar het land van herkomst
temggcstuurd. .
Officier van ju.:;titie Brouwer
noemdc het opvallend dat veel
slachtoffers goed opgeleide
vrouwen zijn die in hun eigen
land niet in staat waren aan de
kost te komen. Onder hen wa
ren een ondelwijzeres, een dok
tersassislentc en een vrouw die
economic had gestudeerd.

PROSTITUTIE?

IK

DlNK EROVER •••
De laatste tijd denk ik er
steeds serieuzer over na om de
prostitutie in te gaan. Of liever
gezegd: als 'hostess' te gaan
werken, Ik ben een single
meid van midden twintig. Ik
heb een leuke, vaste baan, cen
gezellig buisje en een aantal
lieve vrienden en veel kcnnis
sen. Mijo jeugd WaS gelukkig
en ik ben Diet verslaafd aan al
cohol, drugs of gokken. Dus
daar ligt het niet aao. De be
langrijkste reden om 'hostess'
te worden is voor mij het geld.
Ook trekt het avontuur en de
spanning me we1 aan. En het
ontmoeten' van interessante
mannen. Ik zou graag reacties
willen ontvangen van meiden
die ook voor het 'oudste be
roep van de wereld' hebben
gekozen om op deze manier
geld (bij) te verdienen.
DANI~LLE,

AMSTERDAM
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Agent op straat ergert zich aan stoere taal van leiding

Politie-actie op Wallen is 'schijnvertoning'
Uit

BRIEVEN van Jezers

Molensteeg

van onze verslaggcver
Weert Schenk
,A,MSTERDAM

Een week na de ~rote politie-aetie
in de Amsten.lamse Molensteeg lijkl
alles daar weer bij het oude. Oat
klopt ook. 7.eggen palitiemensen die
elk hackje en slopje van de Wallen
kennen. Zij hebben lich geergerd
aan de stoere taal van de leiding dat
nu weer duidelijk is wie de baas is
op de Wallen. De strekking van hun
verhaal: 'Het sueeesverhaal klopt
niel; de aetie was een sehijnveJ1o
ning.'

'Wat is er gcvonden?', wordt cr
geschamperd, 'een busjc traangas
en een vuurwapen. Moet je daar·
voor met 120 man uitrukken? Dat
hoeft ook niet ll1s je die iIlegale
prostitu~ eruit wilt trekken. Bo
vendien heelt uat geen lin, want
iedereen kan lien dat de ramen al
weer zijn gevu.ld. Was voor dit re
sultaat cen maandenlange voorbe
reiding nodi~?'
Buurtbewoners en bordeelhou·
lIeTS zijn del,elfde mening toegc
daan. Er worden 61 'piepeltjes' op
gepakt en de politie stel t he t yoor
als een maoie slag. Is dat de gTOte
aetie waannee dc politie het gezag
wil hersteUen? In hun agen is ver
sterking van het negaticve imago
vall de Wallen het enige resultaat.
De met:sten louden het nog op
prii~ stellen a1s belcidsmatig de
overlast van junks ell dealers op
straM 1.01.1 worden aangepakt. De
roclichting van de pOlitie dat de ae
tie in de Molen~teeg daarvoor oak
was l>edoeld, word! weggehoond.
'Ze sI0 te n de steeg at. AIle figuren
die daa r het straatbeeld bepal~ n,
stonden achter de afzetting. Van
hen is niemand aangehouden.'
M~ar vo Igens het korpsberic ht
a~ n eigen personeel is de poliIle
dank xij de aetie 'Don Quichot'
weer heer en meester in de Molen
steeg. Onder de garantie van anoni
miteit bevestigen politiefunctiona
rissen dat de politie inderdaad op de
Wallen het gezag kwijt was. Maar
het is Yolgens hen een iUusie om te
veronderstellen dat de aetie in de
Molensteeg daarin enige verande
ring heeft gebracht. Hoewel waar
schiinlijk onbedoeld, is ook in die
xin Don Quichot als naam van de
operatie goed gekozen.
De Infonnanten vertellen dat de

"Op de Wallen zit vEel criminaliteit",
Lei C. Fijnaut tijdens de verhoren bij
de commissic Viln Trail. "Oat vraagt
om ingrijpen", ul de politie gedacht
hebben. Met 'X!el spektakel ~rd
daarom in de nadlt van )0 op J I
maart de tvIolensteeg schoo ng~
veegd. Het resuI1aat was dilt tiental
len iIIegale vrouweo met !land boeiell
en al werden a~. Maar het is
~I heel gemakkelijk am iIIegak!
vmuwen op te paldten en de wan
toestanden te laten liggen. Zo WOf'dt
de suggestie gewekt dat ilk'gaa I zijn
gelijk staat aan crimineel zijn. Zijn de
vrouwen gehoord7 WaarKhijnlijk
zijn zi] beJangrijke geluigen va n de
'criminele toestanden' waar Fijnaut
het over had. De raamexplaitanten
blij'>'e1l buiten schot. Zij wisten 'na
tuurlijk' niet dat de vrouwen niet
over de jUi5 te pap ieren besdlikten.
Ook hebben ze 'natuurlijk' niet g~
merlet dat de vrouwen ondC!f druk
sto nd en va n die 'f'9 uren' die de in
<jlIngen ....an de steeg ill de galen
hiclden. Als Zl.' hun ramen maar vol
heb ben, vind en l~ a lies best.
cen kamertje dat niet veel qrotef is

Wallen zijn verd~eld in koninkrijk
jes. In de Molensteeg heersen de
7.uidamerikanen, die :Lich zouden
be1.;ig houden met wapens, drugs en
vrouwen. Het is een voor de politie
ontoegankelijke
gemeensehap.
waaruit l.ij vrijwel geen enkele tip
kriigt. De politic-aetie heeft in elk
geval duidelijk gemaakt dat de
Zuidamerikanen luer ml.'Cr van
daaruit opcreren met hun mogelijk
criminele aetiviteiten.
In de Stoofstecg lit een Thaise
clan. De zegslieden vcnnoeden dat
het er 'stinkt' van de iUegaJe activi
teiten, maar ook hier krijgt <Ie poli
tie er geen Yinger aehter. Russen,
Joegoslaven en Polen in de omge
ving van de Trornpettersteeg zou·
den de alleenheerschappij over de
Wallen willen hebben. Van de xes

dan em telefoo!1Ul kost 200 gl,lklen
per dagdeel. In Cf'fl groot hotel ben
je betef af. De prijzen zijn xc hoog
omdat p~rijven altijd spe
cl,llatie-objecteo zijn geweest. F"lpI<Iut
eo de Zllneo wezen ook op de grote
~~gen nvart en aimifleej geld in
de prostitutiewercld. Dat dat ro is. is
een pubrlek geheim. Is oleo van plan
claar wat aan te deen? Vergunnin
gen zijn niet gratis. Ze kosten min
~ns 4000 guldeo. Van dat geld kan
de prostitutiewereld worden doorqe
licht. Ook zou men kunnen ovetwe
geo de 'iergunningen ....an cxploitan
ten die rich bezighouden met crimi·
nele aetiviteiten in te trekken. Waar
dient een YeT9unningenstelsel nu
'IOOr7
Is Amsterdam met xijn prilchtige pil
pieren gedoogbeleid neg van plan
de wanto!!5tlnden bij de raamprosti
tUlie aan te pakken zoals uitbuiti"9
van (tllegalel prostituees en h@t vra·
gen van woekerprijzen 'IOOr smerige
onderkomens? ., Mensontllfende
toestanden" kwam politievoodichter
Wilting tegen. Kamertjes die als
woonruimte werden verhuurd aan ii
legaal in Nooerland vt'I'blijveooe

op eei'! kolmer wonen.
on soon aeries van de polit.ie \evert
structureel niets Gp. Het is koftzich
tig machtsveftoon geweest. De buit
bestond sIechts uit drie gokkasten,
eeIl kleine hoeveelheid dfU9$, een
vuwwapen, geld. De meeste sal)
dacht trokken de nag gem SO illega
Ie p(Ostitu~ die het sIachtoffer wa,
ren van de criminelen die de politie
eigenlijk had moeten aanpakken.
Wat is men v.ln plan met een prosti
tutiebeleid7 fen laissez faire ten kos
te van prostituees? Privatiseren die
hap, en laat de branche maar zi;! ei
gen woekcrpnlzen vastslellen1
Amsterdam
Rico Harley
Stlchting de Rode Drclad

Trouw
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vro~enwaarm~erem~

tien misdaadgroepen die de politic
op de Wallen heeft geidentifieeerd,
lijn er negen Vl!Jl Nederlandse her·
komst. Overigen~ kall niel iedere
ondememer op de Wallen worden
besehouwd als een crimineel.
'De mensen die op de Wallen iets
te zeggen hebben, lachen om ons',
zeggen de pol1tiemensen, 'en ze
hehben ongetwijfeld ook heel erg
gelachen om de politie-actie vlln vo
rige week.' Vorige week is in de
Molensteeg bijvoorbeeld geen enke
Ie bordeelhouder aangehouden op
grand van helgedoogbeleid voor
prostitutlebedrljven.
Politiewoordvoerder K. Wilting
heeft aangekoliiligd-dat er nieuwe
grootschalige i 'litie-acties komen.
Hij spreekt xe v31l een op handen
zijnde 'grote
p' Hoofdcomrnis
>

sllris J. van Riessen zd tegen de
Amsterdarnse ~emeenteraad dat hij
op korte tenniJn de arrestatie ver·
w~cht van crimlnelell die zith de
zeggenschap over de Wallen heb
ben toegeeigend.
De gemeente Am.~terdam leg!
echler dat de Mo)ensteeg met het
begin betekent van een oorlog tegen
criminele organisaties die op de
Wallen l.ijn gevestigd. Over de mis
daadgroepen die in het rapport ViIJl
de eommissie-Van 1'raa beschreven
Slaan, wordt eerst nag uitgebreid in
de gemeenteraad overlegd, xegt de
woordvoerder.

de VQlhhallt
06/04/%
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Verbazing over illegaal bordeel
Hll!.EGOM. KEES VAH DER UNOEN

In 1!en vrijstaand berenhuis aan
de Stationsweg in Hillcgom is
sinds kort illegaal eeo bordeel
gevesdgd. Onder de Ilaam 'E
&R', een afkortingdic staat voor
'Eros en Rpmantica', prijst de
I!-ieuwe ondememing zich aan
in de kraut. 'Plaatjes van gast
vrouwen' staan garaut voor ge
zelligheid en opwinding, <lligc
lijlcs van 12.00 - 02.00 uur. De
polide is verbaasd over de
openlijke wijzc waarop het kers

verse Hillegomse bedrijf de
markt op gaat. III een adverten
tic in Haarlems Dagblad meldt
de uitbater bovendien dat er'
nog plaats i8 VOOT 'mooie en ge
zelligc gastvTOuwen'. "Oit heeft
tocll de schijn van een eeht be
drijf', aldus ceo woordvoerder
van de .politie. De politie houdt
het pand van ou af aan in de ga
ten. Mocht er inderdaad sprake
zijn van een bordeel, zal er te
gen de eigenaar proces-verbaal
worden opgemaakt.

Illegale prostituees willen blijven
Raadsman: Overheid gedoogde hun werk hier jarenlang
Van een oozer versJaggeefsters

AMSTERDAM - De ovemeid moet de
" tientallen illegale ~~ die von
, ge week zijn aangehouden in de Mo
lensteeg op de Amsterdamse Wallen,
,eef1 verblijfsvergunning geven. Oat
eist de advocaat van enkete van hen,
mr. M. rjeb~. Hij heeft aangekon·
digd dat de Dominicaanse vrouwen
naar de reehter willen stappen om
legaal in Nederland hun werk te kun
nen voortzetten.
Volgens Tjebbes heeft de ovemeid
jaren gedoogd dat de vrouwen in
raambordelcn wcrl<ten. Het (oPgeh~

door FRANS BOSMAN
en lOS VF.RLAAN
AMSTHRDAM - lUegale prosli

yen) prostitutieteam van de politie
hield zelts een registratie bij van de
namen van de vrouwen ell hun her
Itomst. Van de raampro~"tituees op de
Wallen is 70 procent iIIegaal. "De
overheid liet hen jarenlang opzettelijk
met rust. Het is onrcchtmatig dat de
vrouwen na zo'n lange periode
opeens brodeloos worden gemaakt",
aldus mr. Tjebbes.
De politie zegt dat de vrouwen al
maanden geledef1 zijn geinformeerd.
Sinds 1 januari haren aile bordelen
een gedoogvergunning te vragen. De
exploitanten mogen geen iIIegale

Prostituees

prostituees meet" laten we~en. De
bordeelhoudel"5 verzetten zich tegen
de nieuwe controles. Er zijn beriehten
dat de exploitanten de juridische ae
ties betalen om de illegale prostltuees
voor de Wallen te behauden.
Van rle tientallen vrouwen die in de
Molensteeg werden aangehouden.
worden binnenkort enkelen uitgezet.
Het merendeel van de vrouwen heeft
het bencht gekregen dat zij voor 15
april Nederland moeten verlaten en
zeit voor een ticket maeten zorgen.
TrGllW

06/04/%

iDvallen brodt-Ioos geworden
werlmemers zo<:hten een nieuw
bestaan in de drugshandeJ.
Binnen de prosliluliewereld
leeft de verwachting dal veeI
meer vrouwen van de regeling
gebruik zullen maken. nu dui
dclijk wordt dat de Amster
damse polltie toeziet op de na
leving van bet uieuwc bordceI
stelseI. Sinds het invoerell hier
van, op 1 januarl, lopeD bor
deelhouders het risko hun
vergunning Ie verliezen als zij
hun kasten verhuren aan ille·
gaal in Nederland verblijvende
pros titu ees.
Voor de prostituees is de te
rugkeerregeling aantrekkelijk.
zegt Van den Bergh van hel
10M. "Ze krljgen Diet het stem
pel in hun paspoort van onge
wenste en uitgewezen vreemde

tuees uit Amsterdam worden
op kosten van het ministerie
van justitie gerepatrieerd naar
het land van herkomsL De
vrouwt'n krijgen behalve een
vliegtlcket voor enkele honder
den guldens vreemd geld mee
om de eerste weken te overle
Yen. Justitie wil met de - vrij
willige - regeJing voorkomen
dat de vrouwen, uit angst te
WOrdf'D opgepakt, hier onder
duiken ell in bet eriminele cir publiek, Ecuador. Colombia en
cUit belanden_
Chili deh voor terngkeer aan
Het Terngkeerbureau van de gemeld. Inmiddels zijn de eer
Intemationale
Organisatte ste elf vrouwt'n ternggekeerd.
Met de terngkeerregeling wil
voor Migratte (10M) in Den
Haag voert de repatriering van Justitie herbaling voorlcomen
de' vrouwen uit. Volgeos J. van van de problem en die zieh de
den Bergh van de 10M hebben laatste, anderhalf jaar voorde l':.lg. l'huis hoeft niemand te
sinds december at dertig in den na het oprollen van de iIIe weten wat VOQr wer!< ze bier
AnlSterdam werkende prost! gale naaiateliers in Amster hebbeR gedaan."
• lees verder op pagJna.l8
tuees uit de Dominicaanse Re· dam. Sommige van de door de

krijgen bij
uitzetting
geld mee
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De proStiluees riil' zich bij hl't Te
rugkeerbureau melden. moeten
naal lie vreemdelingenpolitie
voor e('n vingerafdruk. DaJrmee
comroleen de polit Ie 0 f ze niet op
de opsporingslijst sraan. "Her
voorkomt ouk dar de vrouwr.n op
onze kostCll heen en weer blijvcn
rdze"," :aldus Van den Bergh,
Ais de fOfll1alireiten zijn afge·
handeld. worden de vrouwen op·
geroepen zich op Schiphol re mel
den. Daar krijgen ze hun ricket ell
een bedrag v:an drie- tot vijfhon
derdguldell. Een rOM·fimetional'is
zet hen 01' het vliegruig.
Een nog grotere uittocht van
illegale vrouwen valr overigens te
verwachten wanneer al1ikel 250
his uit her Wetboek van $tr;lfrechr
(het zogenoemde bordeelverbodl
wordt geschrapt. Volgen, een
woordvoerder van Justitie gaat
dat w{'rsvoorsrel nog voor her 1.0
merreces naar de Twcede Kamer.
Her is nu .11 bijna zeker dat het
parlement insrcmt met het voor·
srel van prostirutie cen legaal be·
roep re maken. Voor iIIegale pros·
tiruees in Amsterdam blijft dan
aileen de seraat ovec en daar
heerst sinds het illstellen van de
vaste gedoogzone aan de -rheems·
weg een tippelverboli.
Tot Voor kort namen veel ilIega
Ie vrouwen hun toevlucht tot een
schijllhuwelijk om de legale status
te verwerven. Met name AntiHja·
nen zouden zich op die lDarkt heb·
ben gesron. Prostiruees betaalden
vier' tot vijfduizend gulden voor
cen huwelijk met een Antiliaan en
verwierven zo de Nederlandse na·
tionaliteir.
Volgens J. Visser, beleidsmede·
werker van de Mr A. de Graaff·
stichting, kwam aan die praktijk
een einde toen d.e mogelijkheden
tor naturalisatie werden aange·
scherpt. Nu krijgt de partner pas
na drie jaar huwelijk met een Ne
derlander de Nederlandse P.atio
naliteir. Daarom krijgen illegale
prostiruees die niet terug wiUen
naar eigen land binnen het we

reldje het advi(>s '('en ll:'uke Sp':Ifi'
jaard of Griek' aan de haak tc
slaan.
Visser: "De drie-jaal'srcsrrictie
001 schijnhu welijken tegen re
gaan. geldt niet VOOI' andere Ian·
den. Een ilIegale vrouw die trouwt
met een man uit l'en van de :lnde·
re Janden van de EU. bij voorbl.'eld
met een Griek. klijgt de Criekse
nationaliteit. en heeft: daarmee
het techt in Nederland werk te
zoeken. Wanneer ze l<an aanto
nl:'n dar ze door middel van prosti·
rutie in haar bestaan kan voor·
zien. krijgt 7.e een vcrblijfstatus."
De Mr A. de Graalfstiehting on·
derzoekt verder of de bordeelhou·
ders na lega lisering van de prosti·
tutie. m~t toe·
stemming van
het arbeidsbu·
t-eau vrouwen
van buiten de
EU mogen a.an·
trekken. zoals
nu gebeuTt met
Pooise asperge·
srekers.
"We
kijken of de
Wet
arbeid
vreemdelingen riaarvoor een ope
ning biedt. We np-men aan dat het
arbeidsbureau geen baall in dl':
prostitutie zal aanbieden itan de
gemiddelde vrouw die op zoek is
naar passend werk. Wannecr nier
voldoende Nederlandse vrouwen
tt' vinden zijn voor dit werk. mOl."
ten bordeelhouders vrouwen kun
nen aantrekken v<ln builen de
'EU."
Inmiddels "is al een aantal illcga.
Ie prostitllt'es in Amsterdam in de
tippelprostitutie beland. Anderen
hebbrn hun heil gczocht in Zuid·
europese landen al~ ~panje en Por·
rugal. waar het de politiI:' mindel'
streng optreedt.
Overigens is de Amsterdamse
politie intern verdeeld over het
prostirutiebeleid in het W·allen·
ge.bied. De leiding vall burpau
Warmoesstraat heeft de korpslei
ding en her gemeenrebestuur
meermalen re kennen gegevell
dat de Jeugd· en Zedenpolirie UZPj

van het huufdbureau te overhaast
jacht maakt op illegale prosn·
ruees. De ollenigheld h~eft errol'
geleid dOlt het voonnalige prosti·
rutieteam van Warmoesstraat
weigerde ingewonnen infonn;ltie
over illegalen over te <tragen aan
de Jeugd· en Zedenpolitie. Her
prostirutieteam wr:rd in februari
opg('heven: de taken :cijn overge
nomen door de JZP.
"We hebben ondel' meet van de
iIleg-ale prostituees namen en in·
fQl'matie gekregen. Wij keegen
die inlichtingen omdat die vrou
wen ons vertrouwen en wij hun
privacy kanden wa4rborgen,"
zegt een voonnalig lid van dat
team. "Het nieuwe team moer de
criminalitcit
niet alIeen in
bart brengen.
maar er ook op
toeIien dat de
iIIegalen uit de
prostitutie ver·
tlwijnen.
Met
dOlt doel hebbcn
wij die infonna·
tie niet vena·
meld."
Politiewoordvoerder K. Wilting
bevestigt dat Wannoesstraat
heeft aangedrongen op minder
voortVarende aanpak van de ilIe
gale prostituees. "We houden
geen klopjacht. maar de korpslei·
ding wi! nadrukkelijk niets m<>r de
mantel d('r liefde bedekken." Wi!·
ti ng zegt niets te weten over het
achterhouden van infocmatie
dooc her voormalige prostirutie·
tea m. ..Als <la t i~ gebeurd, is l1a t
ruet goed,"
Steekproeven bij bordelen heb·
ben ertoe geleid dat veel ilIegale
vrouwen inmiddels de bellen he~
ben genomen. "Het roddelctrcuit
onder de dames lleeft ecn enorm('
v\u(ht genomen:' aldus een re
cht'rchr:ur. "Daarvoor Iijn k1op·
j;lchten niet eens nodig. Een enke·
Ie. controle van bordeelhouders
die een vergunning hebben aan·
gevraagd, heeft die werking al
Waar die vrouwen naar toe zijn.
weet niemand. Maar het door

Schijnhuwelijk

met Europeaan

is nu populair

Warmoesstraat opgebouwde ill··
fonnatie-circuit is in elk ge\'al ver·
stourd."
Rechercheu~ van zowel \\Iar·
moesstT<l:l( als her hoofdburea u
bevestigen not eens dat de veeg·
aerie in de Molensteeg Diets met
de Cuntroverse te makel\ hee ft.
"Dar was geen acrie regen iIlegale
prostituees. maar tegen de uit de
hand gelopen criminaliteit. Er is
terecht ingegrepen,"
Zo denkt ook de hulpverlening
erover. De Molensteeg is het vOOr·
beeld van een plek. waar Ilietsom·
ziende eriminelen veel geld ver·
dienden aan de mensonterende
huisvesring van ilIegale prosl:
ruees. Op sommige kamerrjes lao
gen rien vrouwcn op roast elkaar
gesmeten matras:sen. Volgens in·
gewijden moest voor zo'n slaap
plaats driehandt'rd gulden per
wet!k worden neergereld.
Toch heeft het politie.ingrijpen
nog wt meer angst onder de ille·
gale prostituees op de Wallen ge·
leid. V~l ramen 7jjn verlalen om·
dat de vrouwell het niet meer aan·
durv!!n.
DI;e dagen na de aerie lijkt de
rust in de Molensteeg terugge·
keerd.
Een Zuidamerikaanse
vrouw stapr met haar koffer een
als 'slaapplaats voor illegale pros·
tituees' bekend staande woning
in, Ze maakt de deur open die
7.;lrerdag nog hermp.Usch door de
politie was afgeslot(>n. De gokhal
~ weer in bedrijf. de sn:lekbars
zijn open en aehter de meeste ra·
men lonken de donkere meisj~s
weer naar nleuwsgicrige be7.O~
kers. 7.l':lfs de menden van het
'bruin en wit' hangen weer als
vanouds voor de ingang van steeg
rondo Alleen de ilIegaie Zuidame
nlc:aanst! smatdealers en spoeders
die tot voor kort het straatbeeld
bepa.alden, ziJn verdwen~n.
Maandagavond werden op·
nieuw twee straatdealers aange·
houden. nu eell Brit ~n een Frans·
man. Van de 56 iJlegalen die wer·
den opg('pakt zullen er 21. voor·
namelijk Zuidamerikanen. door
justitie wurden uitgezer.

bet Parool
03104196
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Nieuw gedoogbeleid VOOI prostitutiebedrijve
lege

rill~n op

9edOO9~leld

de Wdllen. Pan/cll onder de tnellille pomlftum. Ret oleuwe

voor prostimtlebdrljvm werpt zijn scbaduw voondt Hoewel de

llt:munte Am~terdalR /;lnUten! dat ze %0 5nel mogelljk viln de 1I1egaien af wli zljn.
verdwfjnen dul' VTOuwtn lilt llet.Tlcht vall dl! 1I1llpvnlenlng.

Din de Verkaik i < vMU iI OUdezijds I00 m oa tsehaV
pelijk wcrksler voor Spaa~s(ahgen. waaronder de
i\le&ak. Zuidamerikaanse vrouwen dIe In Neder
land in de prostitu';c beland 'tijn, Eind november
vongj8lll kwamen vrouwen aJ in paniek nW haaT
toe met de VJaag wal hen nou in 800snaam Ie
wachlcn slond. De verschtikkelijkste verh.len
hoorde ze. Ze zouden aJlen'aal opgepakl en nBat
hu i' gedeporl~rd worden,
Verkaik: 'Sommige vrouwen tijn loen maar
leruggegllall. AI, >.e loch Opecpakl >.ouden worda',
konden ze nlalU bel.. T.el f verdwij nen An dere
vruuwen vDClen rich no~ sterkel op&ejaalld d""
v00' h~en en goan vaker ,onduellken langs andere
grote sleden in Europa. zoals RoUerdam, Ijrussd,
I"ranlcfun '01 zelfs in llali!. Ze gaan dan cirkelljes
d maien, 1k denk dal er ook een groep ondergronds
E3.ll1, in de lin dal ze ergens _oor lieh T.el r gun
\>e&innen:
Voor hulpverlenn:> als V.... k.lk belekenl het d.lu
deu vrouwen niel meor kunnen \>ereJkcn vOor
zaken als voorliehling. Zo was l':t IMtsl cen vrouw
met ~n besmettelijke ziekle. Omdat zij haar wcrt<
blcef uitoefen"" op eon vaSle plaats aehter de
I'1IIl1ClI, kon u nog bereikt "",men Oat zal st>llks
een grool ~rob leem worden, al S de illegal e prosli
tufes nlet meet Ie Inlecren zij n.
Ook hel Pro."'",'. In!ornralreren,rllm, de Rode
Draad en somn,ige bordeel"cu~ers hehben
geeonslateerd da' een gront aonUl\ i Ile~ale pros·
tih.~es \s vcrdweneo. [eo wOQNvoerder "all de
gemeen Ie: on Ikenl e<:hler dal d. /eegslanrl Vlln ramen
iet~ Ie: mPlken ZOll hebhen mel cen jaehl "p 1I1egale
VTouwen. Volga.. hem is hel in dez.e lij,t van hel
Jaar aldid rustig op de Wall .... In de winl'" is bet
immeJ'$ koud en komen or minder klanlen llll1gs.
Buveodien gaan In due ""rlode veel \'Iouwen
gewoon op mantic, aldus de woordvoerdcr.
J)e verhalen die de Zuidame' ikaanse vrouwcn enoe
braebleo om uil het zicl>lle verdwljnen. komen
somS van de bordeel houders zd r. Zij IVerden eincI
vOIIg jaar gttonfronteerd mel hr.1 nkuwe AmSler
dam.se gedoogbele/d Amsterdam looVI hierm«
vool'llil op de plaonen van m IniSl'" Sorgdrager
htl explohatleverboo 01' borde/en en sekshulzm
volgeod jaar op Ie: heffen.
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cen gedoogbeschikking lIllJlvrll/\e,l, De Slerle/ijke
Wonin&dienst AInslcr6an\ (SWt'\) heeR cen keurige
b,ochule mel een Iekeoing uit de Kama SUI'" op de
voorkanl ullgebrneh\. Damn staal Ie lezen ""0
welke voo"""",den een prostitllliebedrljf mod
voldoen om zo'n verg'JUning te krijgen.

Ten «r>1c moel ""l> bedriJfRJ cen1er' gedoogd .djn.
Oal is oiet zo moeili]k. aangel:ien porilie en Juslille
tOl nu IDe nlel oplnod"" legen ovenredingen van hel
burrleclvet1ll>d io hel Welboek "an Strafrechl. Net
zo goed als Ct· niel wad opgelreden wanocer
vrouwen mel cen locrislonvisum o~ ZIlk, maar
londer verblijfsveTRlloning in de prostllUlie
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werkuarn waren.

Ecn prostiluliebedrijf mag bovendien hel woon· en
/eelldimaal niel versloren en niet in Slrijd zijn met
de voorseh,ifien uil hel bc:stemmingsplan, hel
slads"Ctnieuwingsplan of de leefmilieu_erordening.
IlierbiJ komi de SWt'\ om ~e hoek kijken. 7.0 is
in hel beSlemmingspla" voor hel Singelgebicd de
botdcclhcdnjvil\hdd per pand beschrcven. "oor d<.
BUT&wallen en de PilP >c1 fs per vcrdi"l'inr.
Door de gCOleentc is: ri'us v1Ul te voren ptedc,
Vll5lgeSlcld welke ru i mt~ in sanmerk Ing kun n."
komen voor het bedrijvcn """ de prostilul;' En wal
misschien nOg bclongrijlcer is. er worden san de
inriehling "an cen proslilullebedrijf wei hele exaete
cisen eesleld Zo moel bijvoorbeeld de vloer·
oppe,vlakle van ceo vllrinc per prosutu~e len
min~lc (wet: vierkanlt. meltT zljo.

In het algemeen moel de bedrijfsruimle voldoen 'WI
cisco van hygitne !11 brandveiljgheid. Dal klinkl
vrij logiseh .Is je er vanuil goal dat de gemeente
begaan is met de a.beidsomslanrligheden van de
prosliluecs. De gemee"te bcoordeell de aanvl'3llg
Ie" ens op .vci Iige seksltchn ieken eo de ze Ube.
schikking van de prostitufe'. dal II it zeggen Jaft
1M en werken wnder dwanl\ Daarb,j is enig
wanlIouwcn wei Oil z'o plaalS. wan I hel is nalUOrIijk de Vt:l<lg hoc ze Ill1 willen con Iml tren.
De gem~n1e mag d3Jl hardnekkig volhlluden lIal 'll'.
de illegale proslilUtes vourlopig mel ruSI 1"01, de
werk,lij"he,d is anders. A.nge7.icn hel 'fdoog.
be/eid cell ,'oolJlroeJje is op de Icgaliscrlllg van hel
proshllllieheddj f. belekenl dil hel forme)e elllde van
de Illegak p,os,uulie.
D<: bordc:elhouders krijgen g";n vclgunning ai, er
illegale vrouwen in hun bedlijf worden WlngeHof.
fen le moeten Irouwens behoorliJke: bedlagen aan
de ~emeenle belal el> om Oherhaupl in aanme t king Ie
komen VOOr cen ve,gunning Hel is logisch dal 7.1: al
dil snort kosten gaan verh~len op de pl'Ostiluecs die
bij hen werken.

_

Vo Igen s Rieo Harley vao de Rorle Draad wordl er
nu al wveel geld gevraagd vDOr slechl onderhouden
peeskamen ies en moe!en er aI zoveel u.en worden
gemml. dat Nederlandse "rouwen etvOOT passon
(1m onder deze condilies te gaan w"rken. Aileen
buitenlMdse vrouwen djo \l.<lllJ1oe bereid.
De Rode Draarl is wei "oorsl3/Ider van de
Icgaliscri(l8 VllO prost;lulie, maar 1;t: maakll,i'h
legelijk zorgen o"er de maal.lchappelijkc meoning
van hel ~eroe:p, llarle)': 'Er ruSI 00& ~eds een
grool stigma op hel ~rOSliluf.. ziin Ifet is bijna niet
mogelijk om als prOSlilu~ een Iening aI It "u;leo
bij de bank om cen huls Ie: kopen.'
Niem.nd lI'eel hoe hel verder mocl mel de illegal.
IlfOSliluees. Volgens Vcrkaik hebben veel luid.
.meri kaanse vroo .. CoIl grole sehu Iden eemm I Om
h,er Ie kuonen gllJln welken Als zij zender geld
lcrugkc.rnl, 2..ijn u sUes k\vjjl Terwijr ze hun ner~
j uist londen volhOllden mel io Itun aohterhoofd de
gedachte, dallliteindclijk hun romilie kindCl'eO
het beter zouden knjgen, Een vroow di e zich mel dl
bij bel Terugknrl>ureau kan sl«hls rekenen op '00
gulden, als ze hier een jaar is g<:weest Nel senne"
om van het vli08velrl nBat huJs Ie komen.
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