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Nederlands Daghlad, 21.07.98 

Prostituee nit oostblolc mag
 
niet werlcen in Amsterdam
 
AMSTERDAM - Amsterdamse den in afwact.ting van het IND

Utrechts Niewvsblad, 03.08.98 raamexploitanten en seksbe besluit in de hoofdstad gedoogd.
 
drijven krijgen binnenkort een waardoor het aaotal vrouwen uit
 
brief van de gemeente. waarin die landen sterk is toegenomen. , 'Negenhonderd
 
suat dOlt zij geen zaken meer De politie zag tevens dat de vrou jongens zijn prostitue'

mogen doen met Oost-Europe wenhandel uit die landen toe


Amsterdam - Naarschatting 900se prostituees. Exploitanten die nam. De onduidelijke status van 
jongens en mannen tUssen circahieraan geen gehoor geven 10 Oost-Europese vrouwen bemoei licht en 25 jaar werken in Amster

pen het risico hun vergunning Iijkte de aanpak van vrouwen dam in de prostitutie. Minstens 
kwijt te raken. handelaren. een kwart van hen heeft ook mee

gewerkt aan pomofiIms. Die getalw 

De brief voigt op een beslissing . Geen opscho'rting len haseert orthopedagoog en 
van de Immigratie- en Natura/i .De advocaat van .een aantal pros voonnalig veldwerker Raphael 
satiedienst (lND) een verblijfs tituees heeft al aangekondigd de Beth op zijn jarenlange ervaring in 
vergunning van cen .lantal Oost be~lissing van de IND opnieow het hoofdstedelijk circuit. Beth 
Europcse prostitU~t:S af te wij~en. aan te vechten. Dat z,al echter verkcerde tussen 1988 en 1994 

vrijwel dagelijks in Amsterdamsegeen opschortendc werking heb
bordelen, oppikkplaatsen en hoHet gailt om vrouwen uit Bu/ga- . ben. De vrouwen mogen tijtlens 
mobars om de schirnmige en on·rijc. Hongarije. Polen, Roemenie. de beroepsprocedure niet .,yerw 

doorzichtige scene van jongen
Siowakije en Tsjechie. ken. sprostitutic in kaart te brengen. 
Prostituees ui[ deze landen wer- ANP 

He! PC/rool, 21.07.98 

reno zal tot een enorme verschui werkgever. gezil'n de torenhoge
ving leiden op de Wallen. Nadal winsten die zij maken op de verIDegalenjacht Op Wallen de Haagse rechtbank vong jaar huur van ramen. 
Md geoordeeld dar deze vrouwen elees verder op p8gilUl 2 
met succes een beroep kunnen JOS VERLAAN len. lopen het ristco boetes te 
doen op associatieverdragen van krlj,gen tot zeventigdnizend 
hun land met de Europese Unie.AMSTERDAM - Justltie gut de guldm wegens overtreding 
ontstond een grole toestroom. arbeidsinspectie inscha.kelen van de Wet ubeld vreemde1io

Van de naar schatting vijfduibij de jacht op prostituees uit sen (WA\I). Ook hebben ze kans 
%end raamprosntuees komt veer· Oost-Europa In de Amsterdam dat ze bun bedrijven moeten 
tig proccnt uit Oost·Europa. Inse binnenstad. Bordee.lhouders sluiten. 
een brief aan Amsterdam sehrijft die ramen vemu.ren aan mega
justitie dat bordeelhouders beDe nieuwe richtJijn van jwtitie. 
schouwt moeten worden dI,$om Oos(·Europese VTouwen te we-

Bordeelhouders lopen bij over liet openbaar ministerie ver


Justitie ziel creding ook het risko dAt hun bindt hieraan de conclllsie dat
 
bedrijf wonh gesloten op grond exploitanten van bordelen als 
van het gcmeentelijk prostirutiE' wetkgever moet worden aangeexploitant als beleid. Volgens justitie overtre merkt en dat zij dus kunnen wor
den bordeelhouders die verhu den aangesproken op ove~ 
ren aan prostituees zonder geldi. dingen van de wet. werkgever ge verblijfstitel de Wet Arbeid In Limburg heeft cen aantal 
Vreemdelingen lWAV). De Immi· bordeelexploitanten aI boetes tot Vervclg van paglna 1 
gratie- en Naturalisatie Dienst 70.000 gulden gekn~gen. Da.ar is
 

De gemP.ente Amsterdam zal de (IND) schrijft dOlt in een brief aan het aantal prostituees uit het
 
bordeelhouders op kone termijn de gemeente Amsterdam. Oostblok volgens justitie. dras

op de hoogte stellen Vall de nieu Een prostiruee zaJ niet altijd in tisch ged.1ald. 
we nchtlijnen vanjustitie en ver opdracht van een bordeelhouder 
volgens de controlc op naleving werken. 'oUlar zeker wei ten 
daarvan opvoeren. dienstc van hem.' aldus jwtitie. 
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Cri de coeur 
Heeh u het nleUIA'S een beelje ge
volgd over de aan hero"lne verslaafde 
lippelhoertjeS In Amsterdam? De 
vrouwen, meisjes, kregen een llppel· 
zone in Amsterdam loebedeeld, 
maar 2.e gebrulklen die nle\. Achter 
hel Cenl1aal Stallon IS vcrboden 08 

bred maar blljfl hun voorkeur hebben, 
[r werd uileraard een smak geld in 
de oleuwe lippelzone gestoken door 
de gemeente, gewoon belaslinggeld. 
Nu verklaan rie ene hoge Piet dat ze 
die vrouwen niel meer bekeuren als 
ze op verboden gebied tippelen, ze 
hehben toch geen geld am de boete 
Ie belalen, ze hebben trouwens eer
der hulp dan stral nodig. En de ande
re hO[Je Piel, de burgemeester bij
voorbeeld, blijfl erbij dat ze maeten 
word.,n opgepal~1. Tja. 
Wat mij betrett wordt de wereld op 
liJn kop gezel, We subsidieren als 
hel ware viezerikken die hero'inehoe
ren gebrulken. Misbruiken, Die vrau
wen rappen we, oak weer gesubsi 
dleerd, tussen hun bezigheden door 
een beelje op, en hlJp dan mogen ze 

de baan weer op. En omdat we ze 
oplappen kunrlen ze geld verdienen 
en weer scoren, Zo blijven ze eeuwig 
verslaafd, athankelljk en zonder zeit
respecl 
Fn al die schoften zjjn de lachende 
del'derl, WC\arom pakken we die 
mann en niet op, net als oTugsrun
ners? Waarom zilfl harddrugs verbo
den en is deze weerZlflwel<kende 
verslavende vorm van hoerenlopen 
toegeslaan') Oie mannen gaan nlel 
118ar de ofiiclele prostltuecs, nee ze 
zoeken de kick Ifl Russische roule,te 
mel een verslaafde vrouw die hel 
zander condooms doel. alies doet. 

.	 Plotsellflg zljn die mannen MEES
TER over de situalie ~mmers. zO'n 
afhankeJijk misdeeld kuiken kur, Ie lo! 
moes knijpen als J8 dat lekker vindt. 
Soms oak let1erlijK, ZA vinden er een 
sadistlsch genoegen in. Hel is mens
onterond dat de maatschappiJ dit loe
laat, Oat de andere mannen zich nlet 
rloodschamen, dal ze nie! mel elkaar 
in conclaaf gaan om hun 'broeders' 
te stoppen, Zoveel verdl"Jrvenheld is 
onverdmaglilK, 
Als mannen de mensenrechten 
schenden, lO voel Ik dal. moet er ge
strah worden en moeten ze gedwon· 
gr:n afklcken irnmers, verslaatde 
hoeren zlJn Z88r kwetsbaar, ze moe
ten tegen zlchzelf beschermd wor
den. En WI] (de rnaatschappij, oe weI· 
gever) moelen stoppen mel deze 
mlsslanoen willens en wetens In 
s:and houden 
Nee, ik ben geen Intoleranle miln
nenhaatsrer, fk heb een hal1 In mijn
Iii! dal zich omdrailil en ik ben een 
vrouw 

C:lrl:l Bogaarrls 

Nieuwsb/ad van her Noon/en, 
06.08.98 

Geheim rapport 
pleit voor 
harde aanpak 
vrouwenhandel 
AMSTERDAM - Nict de h~lldd
.H'Cll ell dc il kgale prosti tuees, 
In;!;l!, de bordcclhouckrs moe· 
(('II kcih:lrd worden aangep;lkt 
in de srrijd regen de vro\lwcn
handel. In bijn<l <llle 26 politic
regio's ol1lbree1<t eehter de ex
penisc en 111;llllu<lchl OIH deze 
vonn van criminaliteit de kop 
in Ie drukkcn, AIleen spcci:Jlc 
vroll wCl1handel-te;II11S bied(~n 

c1a.1rOIll ccn oplossing. 
Oe2e conclusics sta;\TI in het 

nog !liN gcpublicecrde. r<lp
pan 'Voorkoming ell bcsLrij
ding van menscnhandd' d,l t 
dezc Illaand wordt besproken 
in de ){<l<ld van Hoof~lcomlllis
sarissen, De Raad zal besllllten 
of dC' niellwe a.:mpak regen ell' 
'vrouwellb':lI1dcl landeJijk zat 
worden ingcvoerd. 

Ondanks richtlijnen van bet 
collegc van procil rell rs-geII (>

I'.:l.al word\' te wC'inig opgelrc
dell t~gCll vJ'OuwC'nlwmlel. Dc 
opstC'llcrs V;l1l het r':lpporl ge
ven <.],Iarv<)o(' ,lis v<:'rkJaring dal 
deze vorlll van crimlll:J!i L'ci t 
wClnig overbst vcrOOrZ<l<lkl. 
"lk IJ 1I un, de overlleid cn Ill't 
bcdrij lSleven hcbbcn cr gccn 
last van, De ged.1cJl tCllgang is 
d,11 het tach Jll<lar om b\liten~ 

la ndcrs gaat." 
NaJr scha l ring wordcn jJar, 

Iij I<s ntim 2000 vrOllwcn, voor 
n.lI11clijk .:l!l<alllstig Ult (cn
11';1<11- en Oust-Luropa, in Nc
dcrl':lI1d tot prosritlilic g(.'
dwongen. Per vrOuw verdienen 
h,mdel.1 ren meer dan 20.000 
gu lelen per 1l1':land. 

In het rapport gaar speciale 
;l':lll(LlCl1 I II i r na'ar gcd r',lgsco

des your agcnlC'n en' n:cher
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De politie moet met specia
le vrouwenhandeJ-teams de 
illegale prostitutie in Ne
derland gaan bestrijden. De 
learns zullen vooral de bor
deelhouders harder mop.tEln 
aanpakken en nie! de ille
gale vrouwen zeit, staat in 
een geheim advies aao de 
Raad van Hoofdcommissa
rissen. 

chellrs die dcel ui tmakcn V:lI1 

cell vrOllwenhandcl-ream. De 
S<llllenstcJlers V;Ul het aoeu
men t, de BeJclds- en l\dvies
groep M('nscnhan(\e! W<l.:Jr

schuwen voor "dl" verlokking 
van het vIces", 

Ibm «Istro, lid van de ad
viesgroep: "Een gedragscode is 
noodzakelijk, zodat we niet in 
de verleidillg komen op voor
slelkn van illegale prostituces 
in te g;lan. III deze Or<lllc!le is 
her SOIllS moeilij k om de dl<lr
InCS viln de d':\IHeS te weer
st,l,ln" 

De gcdragsrode vercist dJt 
bij cen ron trok in een 'borded 
minilll;I:11 twee agl'nlen ;l<In 
wezig zijn. ECll dr;lnkje a<lnne, 
Ilwn is u it, dell boze. Prive-af
spr<lkrn mcl: prostituees bui· 
ten werktijd zijn oak verbo
den. De' adviesgrocp dringt er 
up Jan ailt agenten het werle 
doen met goedkeuring van 
hun IXlrtnd's. 

Her l'dpport !Duet de politic 
uwingen tot ('cn :melle invoe· 
ring van de unjforme aanp<lk. 
Castro: "Want als we de regia's 
met pr:lten up cen lijn willen 
krijgcl1. zitten we in 2010 nog 
te vergaderen." 



------------------

Twijfel over controle op misstanden in boraelell 
N ederland beleeft binnenkort een 

wereldprimeur. Het kabinet wi! het 
bordeelverbod afschaffen. De seksdub 
wordt een legaai bedrijf en lingerie en 
condooms zijn als beroepskosten 
aftrekbaar van de bels5ting. Bovendien 
wil de overheid met de wetswijziging 
vrouwcnhandel de kop indrukken. Maar 
de praktijk Jeert dater meer nodig is dan 
regeltjes schrappen in het wetboek. 

Opheffing 
bordeelverbod 
in verschiet 
Werkoverleg aan de bar van Societ~ 

Anonyme, een seksclub in de bin
nenstad van Amsterdam. Nog gestoken in 
spijkel"broek en topje luistercn acht da
mes ontspannen naar ode eigenaar. Het is 
dinsdag negen uur 's avonds. De 'werk
dag' begint. Op de achtergrond klinkt 
zacht Whitney Houston Geen bier op de 
nvartgelakte bar, maar likeurtJes en exo
tische drankjes. In de zithoek met l~ren 
bank enspiegeIswachteen klantgeduldig 
op zijn beurt. 
Menig inwoner van een slad renli8eert 
zich bi; het zien van rode lampjes, uitda
gende uithangborden en sensueel bewe
gende lichamen voor de ramen aiet dllt 
bordelen nag steeds verboden zijn. In de 
meeste gemeenten worden ze weI ge
cloogd. Ret verbod. dat stamt Ult 1911, is 
ruet meer dan een dode letter. 

Ziektegeld 
Toch wiL de overheid overgaan tot het
 
schrappen van het verbod uit de wetboe~
 
ken en het verienen van vergumtillgen aan
 
clubs. Ret rijk denkt daarmee de branche
 
bcter te kunnen controleren en rcguJeren.
 
A1s de wet is aangcpast. heeIt een prostl

tuee recht op ziekwgeld, houdt de brarlJ

wee)" toezicht op dp. veiligheid van het
 
bordecl en controlccrt de ll.rbcidsinspe<:

tie of er op de we.rkplck warm en koud
 
stromend water voorbanden is. Ook rno

gen er geen iIlegale vrouwen in het bor

deel werken. De exploitant is hiervoor
 
verantwoordeJijk en de verwachting is
 
dat hij uit angst zjjn vergunning kWijt te
 
raken, geen zaken meer 7.sl <loen met.
 
vrouwenhandelaren.
 

Ziekte 
Volgens hel ministerie van just!tie, di c de
 
wetswijziging voorbcreidt, werken in Ne

derland ongeveer 30.000 prostituees, van
 
wie de helft i1legaal of op een toenstenvi

sum in dit land is. Hoeveel vrouwcn
 
slachtoffer :djn van handelaren is niet be

kend. Depolitie veert hicraver geen cen

trale registratie. WeI schat de politie dat
 
jaarlijks ruim 2000 vrouwen, voomame-

lijk afkomstig uit Cenlraal- en Oost-Eu

ropa, in Nederland tot prostitutie worden
 

gedwongen. De vrouwen werken vaak on
der barre omstandigheden. Verhalen over 
zeven dagen per week. twaaI f uur per dag 
en doolwerken bi) ziekte en ongesteld
heid voor een mager loontje vonnen geen 
11i~ondering. Maar d~ verdiensten hier 
zijn altijd nog veel hoger dan wat ze in 
hun land van herkomstin de fabriekkun
nen verdienen. Ze Lullen daarom aiet snel 
klagen. Opheffing van het bordeelverbod 
ZOU, ook voor hen. de werkomstandighe
den sterk kunnen verbeteren. 
Maarcritici zijn bang dat de staat van de 
brandtrap in een bordeel straks meer aan
dacht krijgt dan de valse papieren van een 
prosti tUel'. BeleidsmedewerkerHiUenaar 
van ne Vereruging van Nederlandse Ge
meenten (VNG): "Ik vrees dat de politie 
juist mmder gaat controleren, omdat het 
borded een nonnnal, legaal bedrijf 
wordt." De VNG is bezig mel richtlijnen 
voor het afgeven van vergunningen. "Als 
de seksclub een geldig papiertje heeft, 
ontstaatal gauw de gedachte: het is wei in 
oroe naar. Zo belandt de contrale laag op 
de priorileitenlijst van de politie en kun
nen mis~tandcn in bordelen blijven be
staan." 
Hillenaar wij$t erop dat de plannen geen 
rekening houdcu met ui tbreiding van het 
aantal poUlieagenten, diede nalevingvan 
de regels zullen moeten controleren. Na
vraag bi) politiekorpsen in grate steden 
leert da t er geen concrete plannen bestaan 
straks extra melisen in te zelten op de 
'bordeelinspectie'. Het afsehaffencreeert 
zijn eigen nieuwe problemen. Terwijl de 

gemeente druk bezig is bordeelhouders 
aan banden te leggen, blijkt datde illegale 
meisjes met verdwijnen, maar op de 
vlucht slaan. Soms duiken ze onder in een 
andere stad of verschuilen zich achter een 
06-nummf'r, waaT ZP. hun dicItsten aIs !:!S

cort aanbieden. Wie controlecrt of een 
Hollandse Mien of Russische Nikita het 
telefoontje opneemt en de klant bezoekt? 
Voor het politiekorps in Zuid-Limburg is 
er maar een mamer om illegale vrouwen 
bli jvend uit aHe vonnen van prostitutie te 
weren. Ruim drie jaar geleden werd in 
Heerlen onder leiding van brigadier Hans 
Castro een vrouwenhandelteam opge

rieht. De grensprovincie telt 63 sekscLubs 
en kentgeen raambordelen. In totaal wer
ken bier 600 prostiluees, van wie 240 ille
gaa!. Uit uitgebreid politieonderzoek in 
de regio blijkt dat bijna aHe illegale vrou
wen slachtoffer zijn van vrouwenhandel. 

I1legaal 
De acht agentcn van het tenm hebben zich 
dne jaar lang intensief en uitsluitend be
ziggehouden met het inventariseren en 
bestrijden van deze vonn van criminali
teit. Hun filosofie was helder: metde han
delaar of de illegale vrouw were! aange
pakt, maar de exploitant moost boeten 

voor de aanlrekkelijke w~rkneemster 
1.Onder geldige papierell. 8ordcclhoudcrs 
die niet meewerktell, moestl'n 5000 t:Ul~ 
den per illegale vrouw betalen en kwamen 
met naam en toenaam ill de krant. Castro: 
"Zo zuivcrde het milieu zichzelf. 'Aile il
legalen eruit' riepen de bordeelhouders 
uileindelijk. .. 
Sinds begin dit ;aarzijn bijna~eenillega
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Ie vrouwen !nC('r in Limburgse scksdubs 
te bekrnnen,zQ besluit CastroziJn succes
verhaaL Samen met afgevaardigdl:'rl uil 
de andere politiekorpsen maakt de briga
dier deel uit van de PolitiEHe Beleids- en 
Adviesgroep Mensenhandel (PBAM). In 

een nag geheim rapport pleit de groep bij 
de Raad van Hoafdcommissarissen voor 
een vrouwenhandelteam in aUe 26 poh
tieregio's. Het vluchten van prostituees In 

de illegaliteit van de escort en 06-lijnen 
vindt de Limburger omin. "De overheid 
zal blijvend moeten investeren in mafl
kracht en middelen om te controleren. 
Daamaast bauwt een vast vrouwenhan
del team na jareneen vertrouwensbandop 
met de bordeelhouders. Die scannen dan 
zdf hun omgeving op illegale escortdien
sten om hun branche schoon te houden." 
Of deafschaffmg een fonnaliteitis ofniet, 
10 de hoofdstad zijn de voorbereidingen 
om f:'en vergunning te bemachtigen in vol
Ie gang. 

Criminelen 
Md de strengere politiecontrole, die San
dra rauia's noemt. is de prostituee niet zo 
bliJ. Dat zo illegale vrouwen zouden ver
dwijnen, vindtze eenlacherlje. "Diegaan 
heus niet terug naar huis, hoor. Vrouwen 
uit Oost-Europa of Afrika vallen dan in 
handen van een klootzak van ceo huisjes
melkerdiezevoorvijftigguldenergensop 
een kamertje Iaat zitten. Of ze gaan de es
cort in. Zo zijn ze nog meer overgeleverd 
aan criminelen." 
Bij de rondvraag wi) ~n van de meisjes 
weten wanneer de dekbedovertrekken 
worden verschoond. Daarna sluit Hu~o 
de vergadering. Niet met een voorzitters
hamer, maar met een flesje massage-olie 
voor zijn dames. Hij neemt plaats in de 
zi thoek en kij kt toe bij het spel van de ver
leiding aan de bar. De eigenaar, bestuurs
lid van de Vereniging Exploitanten Re
laxbedrljven evER), is niet bang voor het 
vaortbestaan van zijn club. Hij zal zieh 
aan de regels houden. "Maar rouwdou
wers die geld willen verdienen en sehijt 
hebben aan regels zuHen er altijdzijn." 
Daarom moet in het hele land met dezelf
de maten worden gemeten...In Amster
dam wordt al gejaagd op illegale vrou
wen. In Alkmaar gaan ze vrijuit. Nu is er 
sprake van oneerlijke concurrentie, want 
een Russische- schone in de zaak blijft 
aantrekkelijk. Ik eis van de overheid dat 
ze overal even streng controleert. Oak uit 
schot in de branche moet zich aan de wet 
houden." 

Judith Flier en Carine N eefjes 



l'ru~ lllUeeS 

Oost-Europa 
(Van een verslaggever) 
AMSTEIU>AM - Enkele prosti
ruees uit voonnalige Oon
bloklanden zullen eeo scha
declaim bij de lmmigratie- en 
Naturalls3tiedienst (IND) in-

Het Parool, 24.08.98 

Seksindustrie in 
Zuidoost-Azie 
steeds belangrijker 
Geneve - In meerdere laoden in 
Zujd~ost·Azie i~' prostitune van 
groler economisch belang gewor
den dan landbouw. Dat bIijkl \IiI 

Friesch Oa,~blad, 20.08.98 

mogel\JK IS gemaakt. alsnog 
nietig verklaart. 

Hun advocaat heeft dat beves

tigd, De schadevergol'ding geldt
 
dl'rving van inkomsten. nu dC'
 
gemeente Amsterdam deze vrou

wen op basis van de circulairc
 
heeft verboden nog in bordelen
 
t~werkcn, 

De YrOuwell zijn hiertegen in 
beroep gegaan. Zij beroepen zich 

ceo rapport V""n de lntemalionale 
Arbeidsorganisalie'ILO. 

In Thailand. Indonesie, Maleisie 
ell de Filipijncn maakt proslitutie 
tot 14 procent uit van het brulo na
tionaal product. Aileen in de Filipij· 
nen werken al 75,000 kinderen in 
de VrosHtutie. Volgens de 1l.O 
heeft slcchts 2 procent van de on
dervraagdc plostituees plezier in 
huu werk. V~l vrouwen die hun 

SwafSCOU ronf 25.08.. 98 

vrije ondememer in Nederland 
te vestigen. 

Volgens de IND valt prostitutie 
Iliet onder dat verdrag. en heb
ben dE' vrouw~n in vcrhoren niet 
aannemelijk gem:J.<llc.t dat zij in
dcrdaad vrij ondememer zijn. 

werk verliezen moeten zich prosti
lueren om hun families te onder
hourlen. In Indonesie wordt 29 pm
cenl w,n de prostituees lot het 
werk g~dwullgen. 

cen 'l;rnlal dames werklen cq hallden 
gClVerkl. J)ezc dames vcrkluilruen vel'
volccrl.~ dal tijdens de opcningslijden 
van 12 ulIr 101 24 uur op maalldag 101 
en mel vrijdag alliid wei cen van de 
eigenaars aanwo.ig was. Zij nocmden 
ook de n:lmen van andere collcg"·s. Bij 
hel onder.r.oek van de bclaslingdiensl 
eind 1993/begin 1994 blcck gecn admi
niSi ralic aaJIWe7.ig Ie 7.ijn, behoudcns 
Cbl Jie laler was opgC7.el. Alhoewcl 
7.owcI de d:lIl1es als de cigenaars vcr
klaarur.n d"\ nicm""d vf:rplichl was Ie 
komen, klanlell gcwcigcrd kondell wor
dell, de aunwcLjghcid in dr. club naar 
willekcur kon worden bcpcrkl cn7.0
vooTls, nam de insp«:kur loch ;Jan dill 
zij in rlienslbelrekking bij de dub waren 

• Loollbclaslinghc:ffilll; scxclub • en <lal dus loollbclasling had moelcn 
Dc bclaslinGinspcctcur had aan cen worden ingehouJcn. 
reeds lien jaar bcslaande, pal nan cen DOlI kwam de club or cen aanslag loon· 
drukkc vcrkeerswcg gefegen, wiju en belasling Ie Slllan van ruim 150.000 gul
lijd bekede scxclub cen aanslag in de den, waar dan ook nog een bocle van 
loanbclasting opcclcgd. Hij vond namc 75.000 guldcn bovenop lewam. Maar de 
Iijle dal cen aanlal dames, die de hcln inspceleur schrocfdc die bcdr:lgcn na 
van de ptijs die lij voar hun dienslen cen ingcdiend beT.waOlrsehrifl uiteindclijk 
vrocgcn 7.clf mochlcn huudcn, bij de (crug 101 no~ maar 7.HlOO gulden hdas
dub in dicnslbclrckking waren. Dc club ting, met /2,500 gulden boele. Dc cige
werd dus als werlegcvcr aangcmerkl. n<lars van de club vonden eigenlijk dal 
Toen de dub legen uic aanslag bcrocp 7.ij slcchls ruimlen aan de (!;lnJes ver
aanlekcnde bij hel Hangsc GCleehlshor, huurdell. maar daurin kon hel Hof gegc
mocslcn er zclfs dril: rcehlers onder lei ven de faeiljtcilen in de club nicl mec· 
eling van 01(. Pielers aan Ie pas komen g:J'lIl. /-let Bar Yond ook dat ondanks 
om illziehl in het sext;cbcurclI Ic \crij hel prl)Slilul;everbou in hel Wet hock 
gen. Gclukkig was IJnders dan bij Clill van $lnrl'rcchl met prostituees, gegeven 
Ion de del'inilie van sex of sCJ.club niel ue lIlaalsehappelijkc onlwikkelingcn, 
aan de onle~ lhans weI tlegelijk cen arbeidsovcrccn
De club bcschikle over ccn onlvangsl kOlllsl kan worden gcsloten. Hel vond 
en zitI uimle met bar, cen kamer mel bovendicn dill 7.o'n arbeidsoverecnkomst 
bubb~lhad, een kamer mel gr,woon bad de prostiluees een belere reehlsbcscher
en een biller mel :llkcn cen bed. Vcr ming bicdl. Toeh kon hel Ilof blijkbaar 
der is bekend dal in de schuur V;tn dc aan de h;uul v;m de hicrvoor gellocOluc 
dub een speciale SM-kamer inlledehl oecls lIiel erg rclevan\e bijzonderheden 
was en dal de proslilnalllcll daar over nie\ cehl greep or de 7~lak krijgen. Ilet 
cell mccslcr or slavin knouen bcsdlik nwaklc daarom gebJuik van cen juridi. 
ken. In 1991 goklcn de volgenoe \arie sehc kUllslgreep door hel vermocdell uil 
vcn: ccn uur bubbclbau f .150. c<:n h,llf Ie sprekell dal de dric dtl(lr de inspc:c
Hur r 190, cen h.M l,Jur Irio r 350, een leur genocmd\: U,lllleS in 1')91 bij de 
ullr SM-mecsler f 250 en ccn uur SM· dub in dienstt>clrckking waren geweest. 
l\lavin r 400. Een gl:ls whisky koslle cr //el vund vervulgcIIs \lal Jc eigenaar5 
f 10, maar \"~n pic<:olo r 40. , van de club lIal vermOCdcn niel hallden 
In 11J93 W;IS cr duor dc gCl1lecnle w:tar onllcnuwd. Mel dcze lIlerkwaardit;c 
df: duh gcvestigL! wa., cen Ollderl.Ock <IrgullIcnlal;e blijfl. de slerk verlllioderdc 
ingcslel,1 n:!ar I.Ogen;lallltle slcunfrautle. aallslag ill slanu. 
Daarbij was cell V:1I1 ue Iwec t:igen;wrs (;(·rn'hl,rllfJj'D.." IIl1(/K, rolll/lIIlII".r 
~ehoonl. Die clkende 0;\1 bij tle club Y(j/(}/}(j7 
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