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Handel en wandel
Malafide migmtlebemiddcling van vrouwen

drs. S.M. Altlnk·

'De infonnatiepositie van de politie len aanzjen van vrouwenbandel is
stecht', zei polilieman Van Amerongen op 14 september 1995 bij de com
missie Van Thaa. Niettemin is er wel enige informalic over vrollwenhan·
del voorhanden.
Van de, naar schatting van het Nissa (Nederlands Instiluut voor Sociaal
Sexuologisch OnderzoekJ, dertigduizend in Nederland wcrkkame prosti
tuees is de helft afkomstig uit landen buiten de Europese gemeenschap.
Afgaande op het aantal illegale prostiluees dat wordl opgepakt, is ver
moedelijk zo'n 20% van deze groep slachtoffer van vrollwenhandet (ove
rigens verblijven nlet aHe slachtoffers iUegaaJ in Nederland). Op grond
daarvan komen we tot een schatting van ongeveer twee- tot drieduizend
verhandelde vrollwen.
In de jaren tachtig en begin jaren negentig kwamen de vrollwen voora!
uit Zu.idoost-Azie en Latijnsamerikaanse landen. Men verondersteLde
wen dat er in Nederland op jaarbasis ongeveer duizend verhandelde
vrouwen verbleven. Dit cljfer is gebaseerd op de gemiddeld honderd
meldingen per jaar van de landelijke Stichting legen Vrouwenhandel
(SlV) en de informatie van slachtoffers over niet-ontdekte lotgenoten.
Vanaf 199215 de handel met vrouwen uil ODS I en Centraal-Europa
dramatisch gestegen. Tegenwoordig IS 80% van het groeicnde clH~nten
bestand van de SlV afkomsLig uit het voormalige foegoslavie en de ex
conununistische landen. Onder deze Oosteuropese vrouwen bevinden
zich pereemueel meer slachtoffers van vrouwenhandel dan enkele jaren
geleden onder de vrouwen ult ZuidAmcrika en Zuid-Oost..Azie.
Vrouweohandelaren zijn aetier op een aantal roules die veel worden
gebruikl. De belangrljkstc zijn: Zuid-Amerika, Zuidoosr-Azie en vanwl
Oost-Europa naarWesl-Europa, van RusLand naar Polen, van de Oek
raine naar het voormalige Joegoslavie, van de FilippiJnen naar Japan en
Australie, van Birma en China naar Thailand, van Brazilie naar Suriname,
van Engeland naar GriekenJand. De lijst is uiteraard niet compleet aan
gezien de handelsroures voondW'end veranderen. Voor een deel vallen
de routes samen mel die van mensensmokkelaars: van TurklJe via Hon
garije naar Du itsland, China, via Albarue naar Ltalic, van Afrika naar
Spanje en uit alJe derde wereld1anden naar Rusland, de Oekraine en Po
len (Tile Guardian, 13 juni 1995).
De auteur is publiciste. Ze schree1 onder andere Srolcn livtlS. I/"8rlIng women ;1110 sex alld
staw1Jy (Londen. 1995).
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De grate centra van mensensmokkel zijn dezelfde als die van de vrou
wenhandel: Bangkok, Moskou, Rerlijn en Boedapest. [n Nederland is dat
legenwoordig aanleiding am mcnsensmokkel, mensenhandel, VTouwen
handel eo 7.elfs prostitUlie ten onrechtc op een hoop te gooien. Zo moest
minister Sorgdrager harteUjk lachen toen Rabbae tijdcns de verhoren
van de comm.issie Van Traa grapte over het doorleveren van gcsmokkelde
vrouwen naar de bordclen.
Om enige heJderheld te verschaffcn worden in dit arljkel de raakvlak
ken russen vrollwenhandel en mensensmokkel gcschC1St. Na een korte
his!orischc ultwijding wordt eerst in~egaan op de strijd voor de erken
ning van prostitutic rus arbeid, die de discussie over VTouwenhandel Uit
het slop van het negcnticnde-eeuwse moralisme heeft gehaald. Die
emancipatie heeft enue geleid dat momenteeL veel vrouwen vrijwillig
naar Nederland komen. In het tweede deel van dit anikel gaat de aan
dacht uit naar de vrouwen die door dwang of mis/ciding in Nederland
terecht zijn gckomen. De rul van de georeaniseerde rrusdaad, en vooral
de ronselaars, staat daarbij centraal. De voorbeelden en illustraties die in
deze bijdrage worden gegeven, zijn gcdeeltelijk omleend aan de research
voor Stolelllil!es (AJtink, 1994) en aan eijfers van de Stichting tegen Vrou
wenhandel.

Oe ontdelddng van vTolJwenhandel
De grate verwarring omtrent het begrip vTouwenhandel is terug te voe
fen tot de negendende eeuw. In die tijd heerste de mening dat prosututie
een noodzakelijk "''''aad was om de eer van nette vrouwen tegcn de 'bio
logische driften' van manncn te beschermen. De politie liet echler oog
luikend toe dat de bordelen deels werden bevooaaad door
VTouv/enhandeJaren. 'Er zijn ongetwijfeld placeurs, zoogenaamde
handelaren in vrouwen. maar 'Dj daen niets anders dan vrouwen, dje dat
zeive wenschen aan huizen van onnJch t leveren, of van het eene huis
-naar het andere verplaatsen.' Zo luidde rond de eeuvvwisseling de me
ning van 'taHooze, zeer ontwikkelde, hoogst ernstige mannen' van de po
litic.' De 'emstige mannen' waren alJeen bercid 'onschuldige vrouwen
die misleid waren' Ie redden. Anderen meenden zelfs dat gctrouwde
dus niet maagdel ij ke vrouwen - noo it als slachroffer van '<Touwenhandel '
konden worden beschouwd.
Aan het einde van de negentiende eeuw deden vele verhalen de ronde
over Fransc, Bclgische en Du.itse meisjes die in Nederland en andere [tl
rapese Janden tOI prostitutie werden gedwongen. De onderzoeker Dal.k.e·
stein nam het op zich die geruchten te verifieren. T1jdens zjjn naspeurin.
gen onunoeue hij vele vrouwen die wij nu als 'slachtoffers van vrouwen
handel' zouden betitelen.
1 Hel onderwek \l8n 8alkeSlein ,s aanwezig on hel archlef van de Mr A de GrnarsUchting.
,nSlilU UI voor prostllul' evrnags IU kken,
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Onder hen beyond zich PeUde Dordoigne, een meisje van hei franse
plalteland. Zij was in oktober 1900 naar Panjs getrokken om een baan ie
lOeken, teneinde haar moeder, een weduwc die vele monden moest voe
den, enigszlns te untlasten. Toen FeHcie in Parijs annonces bij een kiosk
stood te bekijk.en. werd ze aangesproken door twee heren. Zij wisten wei
ceo geschi kte betrckking voor haar :llS naaister in Holland. 'I lei lachte
haar ioe In den vreemde te gaan', zei zij later tegen BalkcSlein. De ewee
mannen nodigden haar wI om de overeenkomst in een restaurant te be
klinken. Daar biechue ze hen op dar ze nog geen ecnenlwintig was, en
dus nag niet zelfstandig mocht reizen. De mannen verzekerden haar dat
ze haar papieren met een valse geboortedatum konden verstrekken. Met
eeo rrcinbiljel en een aanbevelingsbrief op zak. vertrok zc naar Amster
dam Centraal Station, waar een rijtuig haar opwachue. Haar bestemming
bleek het prestigieuze bordeel Weinthal te zijn. Toen 7jj na aankomst
weigerde zich in haar lot te schikk.cn, werd haar vQorgehouden dat ze
grotc schuJden had.
DergcUjke verhalen l'lckten de woede van de feministen van de eerste
golf. Onder leiding van de Engelse rosephine Butler (1828-1906) trach t
ten zij concrete wantoestanden in de bordelen aan te klagen. Zij richtten
zich aanvankelijk op de schrijnende gevallen; zelfstandige prostituees
lieten zij met rust. Butler en de haren wilden nameUj k alleen de staatsbc
moeienis met prostitutic afschaffen. Daarom noemden ze zich aboulia
nisten (het Franse abolirbetekent afschaffen).
Maar aJ sncl werden zij overvleugeld door religieuze groeperingen die
alle prostitutie als aantasting van 'vrouweneer' allceurden. Economische
motieven am 'hel leven' in Ie slappen verdwenen gehcel ujl beeld. Ker
kelijkc orgarusaties bcschouwcten prostitutie als slavernij van blanke
vrouwen die net als de slavernij van zwarten afgeschafl dicnde te wor
den. Deze groeperingen vercnigden zich ook onder de naam 'abolitionis
ten'. 7.ij maakten geen onderscheid lUssen vrijwillige en gedwongcn
prostitutie.
Aan het einde van de vorige ceuw had men vooral aandacht voor vrou
wenhandel tUssen de verschiUendc Europcsc landen. Maar in die pe
riode werden ook veel Oosteuropese vrouwen naar Zuid-Ametika en het
Verre Oosten verscheept. De opkomst van stoomschepen, de telegraaf en
de luchtvaarl vergemakkelijkten het werk van vrouwenhandelaren.
Door de toenemend e iud ustrialisal ic rnigreerden marmen in deze pc
riode massaal naar nieuwe induslriegebiedcn. Zij %Ochten werk in
rnijnbouwgebieden en bij grote projecten zoaJs het Panamakanaal. De
achterbliJvende vrouwen moesten in hun eigen levensunderhoud voor
zien. Veel vrouwen traden in in relatief nieuwe beroepen als verkoopslcr
in de grate \4{arenhuizen. luist bij deze vrouwen cUe waren opgenomcn in
de vaarl der volkeren, sloegen vrouwenhandelaren hun slag.
Na enkcle decennia van onderbreking door de wereldoorlogen kwarn
de vrouwenhandel weer langzaam op gang. TiJdens de wederopbouw
werden meisjes aJs 'artiest' naar hel Midden-Oosten gelokt, Zij louden in
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geheirnzinnige harems zijn beland. Concrete casussen waren echlee
schaars en de verhalen verwerden alras lot urban legends, ofteweJ
'broodjes aap'. Au pairs zouden bij voorbeeld in Parijs winkels worden
binnengelokt en via vaJluiken en kJecdkamers naar de gewraakte harems
verdwijnen. Deze gang van zaken schraagde hel idee dal waarschuwin
gen tegen vrouwenhandel alleen maar dienden om vrouwen I:huis Ie
houden.
Abolitionisten hebbennog steeds een bclangrijke stem in het debat
over seksslavemij, waJs ze vrouwenhandel plegen te noemen. Die termi
nologic is echter onj uis I. Weliswaar verkeren vcrhandelde vrouwen in
omstandigheden die met slavernij zijn te vergelijken, maar vrouwenhan
del is strikt genomen niet hetzclfde als slavernij.
Bij vrOllwenhandel gaat hel- in legensrelling tOl slavemij - om uHbui·
Ling van informele, ongercguJeerde arbeid tn bij voorbeeld de proslitutie
of in paruculi ere huishoudens. Om de id entifi catie van prosti tu tie met
arbeid Ie voorkomen heef! de wetgever dest ijds vrouwen handel met op
genomen in de wellen tegen slavernij (Wagenaar en Van der Velde,
1990):\frouwcnhandel kan pas met slavernij vergelekcn worden als pros
tilutie gereguleerde arbeid is geworden.

SeksueeJ geweld
Eind jaren 7,evenLig en begin jaren tachtig protesteerden organisaties van
regen het idee dat proslituue seksueel gewcld is. 7Jj vanden
het 'gewoon' een beroep. Zij huldigden het srandpunl- dat in 1982 door
de Nederlandse regering is overgenomen - dat vrouwen op grand van
hel rechl op seksuelc integflleit ongehinderd als hoer moeten kwmen
werken, maar op grond van datzelfde rech! dat ook moetcn lcunnen wei
ge r en. 2
Dil slandpunt had oak gevolBen voor de disClissie over 'bemiddeling'
in de prostitutie. A1s scksuele dienstvedening arbeid is, moet hel verbod
op bemiddeling maJs neergelegd in 750 bis Wetboek van Strafrecht wor
den oPBeheven. Bcmiddeling zag men vooral als een voorwaardenschep
pende ar.tiviteit die voomameliJk bestand uit hel verschaffen van een
ootmoetingsplaars voor prostituees en hun kJanren. Iedere bemiddeling
onder dwang werd verworpen.
Tijdens de hoerenc('ngressen in de jaren tachtig kaaTlte men in dit ver
band het problecm van de stcmpels in paspoorlen aan waardoor bij
voorbeeld Franse prostitu6es werden verhinderd Ie reizen. 'Brave meisjes
gaan naar de hemel, stoule meiden kamen averaJ', zo luidde in de jaren
tachtig een van de slogans van de International Commillee for Prostilu
prostilu~es

2 Conlerenlte Kljkduln, 1982 En: Emellcipa~ezaken, kamr.<Sluk 18542. 198311984. Op grond
van net mehl op fysieke en ~elllSene inl.egriteit van vrouwen en hun rcchl op seksuel€
ZDlfbe~chikkil1g louden vrouwen de vnjheid moelen hebben al or noel vaor pros~lutie als
een beroep Ie klezen.
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Righls.3 [n die periode beschreven actIvisten prOSlituees als avon·
tuurlijke vrouwen die erop uittrokken om hun Iiehaam te kapilaliseren.
Het reehl op rcizen heeft aJtijd haag op de agenda van de emaneipatle
beweging van prosUtuees geprijkt.
Op hel eerste hoerencongres in 1984 werd eehler proslitutie van vrou
wen uit Derde Wereldlanden voor rijke weslerlingen nog als uilhulting
afgekeurd. Men daeht dat deze prostiruees slechts uil armoede en niel
uil eigen keuze hel yak WMen ingcslapt.
Rand 1985 verschenen er verhalen in de pers dat Ilieuwkomers llil
Zuid-Amerika en Zwdoost-Azie in erbarmelijke omstandighedcn achier
de ramen werkten. Aanvankelijk zag men dil a1s gedwongen prostitutie,
een vorm van seksucel geweld. Deze vrouwen moesten namelijk legen
hun zin herhaaJdelijk seksuele omgang hebben. MaaJ" prostituees wt de
Derde Wereld verzetten zich ccgen dat stempel van 'zielig'.
Veel vrollwen waren kermelijk zelfstandig of op aanraden van nichlen,
vriendlnnen en zussen, dus via kettingmigralie gekomen. De opvatdng
dal vrouwenhandcllollter seksueel geweld is. bleek te simpelle zijn. Het
viel eehler ruet te ontkennen dat cen deel van hen afhankelijk was van
hun ronselaaJs. Vrouwen die wei \vlsten dal ze voor de prostJtulie waren
bestemd, werden ook wtgcbWI door organisalies van vrouwenhande
[aren.
ICS'

~

VriJwUllg of gedwongen?
Veel bclangenorganisaties van prostituees vonden en vinden dat wou"
wen die vrijwiI lig voor het werk kiezen, hun vak zelfstandig mocten kun
nen uitoefenen, waar ook ter wereld. Zij wijzen erop dat migratie voor
prosututiedoelcinden voor veel vrouwen een levensnoodzaak is. '\frou
wenhandcl, jazeker, vrouwen laten zlch verhandelen. Ze doen aJles om
aan papieren te komen om zich elders te vestigen', zegr Priscilla Alexan
der van de Amerikaanse National Task Force on Prostitulion. Zij en haar
medestandslers vinden het onzinnig bcmiddeling ofwerving builen de
landsgrenzen af te wijzen. Nog altijd hOTen radicaJe voorSl3nders van
vrije migraUe van prostiluees ruel graag over de wanlOestanden die met
malafide mlgratiebemiddeling gepaard gaan. Wel veroordelen Alexander
en de hacen ondubbelzinnig opsluiLing, mishandeling en llilbuiting van
prostit uees.
Zij erkennen weliswaar fiat velcn hun bemlddelaars bctalen voor
transport en documenten, lOaM zien da! slechts als een middel Om vrou
wen het land in te brengen. Kortom, als een vorm van mensensmokkeJ.
Hun legens landers beweren nog steeds daI migranten Iliet vri jwi llig,
- maar w! bittcrc noodzaak handelen. In beide visies wordt de rol die de
georganiseerde misdaad speel! bi; de bemiddeling, gebagatelliseerd.
3
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Anderen wijzen weI op de roJ van de georganiscerde misdaad bij de
werving en op de dwang die ronselaars of hun handlangers uitoefenen
om vrouwen in de prostitutie Ie houden. Vrouwenhandelaren maken
gebruik van de spanning tussen de wens van VTouwen te mlgreren om
hun famille Ie onderhouden enerzijds en hel restrictieve immigratle
beleid van ontvangende landen anderzijds. Handclaren maken vanuil
een political expediencygebruik van cen probleem dat onoplosbaar
wordt geacht.
Vrouwenhandelaren exploiteren ruet allecn de problemcn van poten
tiele migranles, maar ook het informele karaktcr en de ambigue houding '.
len aanzien van prostHutie. 'In Nederland is het veilig werken voor pros
tituees. Ze gebruiken altijd cen condoom. De meest gcrespecteerde. zeUs
getrouwde vrouwen doen het werk'. zo had een vrouwenhandelaar de
bezwaren van een Slowaakse vrouw weggewimpeJd. 4 Hij vergat erbij Ie
verlcUen dal oak in Nederland een stigma op prostitutie rust. Bovendien
chanteren vrouwenhandelorganisaties de vrouwcn met het c1reigemenl
hun farnilic in te Uchten.
Ouk bij degenen die weI oog hebben va or georganisecrde misdaad
heersl een twccspall waarin het bep,rip vrijwilligheid een centrale rol
speelt. In de pubUeke apinie worden aUeen die VTouwen als verhandeld
oeschouwd, die door toedocn van malafide ronselaars tegen hun zin in
de proslitutie zijn beland. Anderen vinden dar ook wanneer een vrOllW
instemt met week als prostituee, zij ook slachtoffer van vrouwenhandel is
wanneer zij in het 'omvangende land' onder contraIe wordt gehouden
door cen rnisdaadorganisatie
De handelaren

Vrouwen besclu ijven hun handelaren vaak als een gued georganiseerdc
mafia waar ze doodsbang voor zijn. HW1 angst is gep,rond. Een handelaar
heeft hancUangers oodig om een vrouw elfectieftot prostitutie te dV'/in
gen en onder lO€zicht te houden. Wcrving, import. vervoer en distributie
vergen ook een zekere organisatiegraad.
Autochtonen en allochlOnen, etnische groepen, zeUs Bosruers en Ser
viers werken eensgezind sarnen. Goed opgelcide zal<cnUeden, maar oak
analfabcten verhandclen wouwcn. Bovendien zijn er veel vrouwelijke
handelaren. De rnening dat mannen daders en vrouwen slachtoffers zijn,
is dan oak lang met a1tljd gegrond. Vrouwelljke ronselaars komen veel
voor omdal ze vertrouwen wekken bij potentiele slachtoffers.
Zorgwekkend is de greep die Oosleuropese groepenngen op de handel
krijgen. Voora} Joegoslavische groepen en Oosteuropese groepcn zijn
zeer gewelddadig en richten zich tevens op andere takken van criminali- 
lei t zoaJs wapenhandel. Oostcuropese bendcs werken in groepjes - in
jargon 'ceUen' geheten - die onderling verbonden liJken. Ronselaars dra
4
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;en ze Over aan transporteurs. JoegosJavische bendes zijn meestal hierar
:hische organisaties van soms wel dertig man. Degenen die ze afleveren
luiten vaak een overeenkomst met bordecleigenaren over het afdragen
,:an geld en.
. De handelarcn hantercn diverse ronsclmelhoden. Het voorspiegeJen
ran een gouden toekomsr in een ver land door een man die zich als hu
Nclijkskandidaa l voordoel, Is de oudste en meest klassieke methode. Oat
~ebeurl in de 'kJeinschalige' vrouwenhandeJ, waarbij sJechts enkele per·
;onen betrokl<en zijn. Meestal krijgen vrouwen een baan in het hulten
and aangeboden. Soms recruteert men in persoonJijke nerwerken, maar
men werft ook via advertenties in kranten en zelfs bij arbeidsbureaus.
fen variant hierop is de belofte van een artislieke carriere waarbij
handelaren zich verschuilen achter een artiestenbureau.
Andere vrouwen worden uitgenodigct voor een gratis vakantiereisje of
. krijgen een slUdiebeurs of politiek <lslel in het vooruitzicht gesteld. Sam·
mige vrouwen zljn door middcl van onrvoering tegen hun zin Nederland
in gesmokl<eld. Meer dan eeo derde van de dienten van STV wist oiet dat
ze voor prostirutie waren bcstemd.
De vraag dringt zich op waarom handelaren zoveel moeite doen om
vrouwen te misleiden in plaats van zich Ie richten op degenen die wei als
prostitu~e wiUen wcrken. Wanneer handelaren groepjes vrouwen op de
, markl, brengell, beslaan die uit zowel ervaren als onervaren vrouwen. De
indruk bestaat dat handelaren op dit pWlt niet selecteren maar alleen
hun verhaal wat aanpassen. Mogelijk kunnen vrouwen die onkundig zijn
>'
van hun wekomstige werk eerder murw worden gemaakt dan lotgenoten
d.ie het werk kennen. Ook zeggen handeiaren tegen vrouwen die bar
dame denken te worden dat zc met de kJantcn naar bed kurmen, maar
dat niet hoeven. Later blijkt die keuzevrijheid niel te bestaan.
Slachtoffers zijn vrouwen, soms oak mannen, die risico's durven te ne·
men. Ze hebben narnelijk helfef am in he\ buitenland een nieuw leven
te beginnen. Dat geldt ook voor vrouwen uit Iraditionalistische cultureD.
Zij valJcn soms in handen van vrouwenhandeJaren nadat ze bij voar
beeld, om een gedwangen huwelijk te ontlopen, hebben gebroken met
"... ,de familie.
Door de hoge organisflliegraad en de angst voar represailles is aangiftl:
doen met gemakk.elijk. Vermoedelijke slachtoffers van vrouwenhandel
. kunnen daarom in Nederland drie maanden lang een aangifte overwe
gen. Wanneer zc besJuiten naar de politic te stappen, mogen ze het pro
ces in fcitelijke aanJeg afwachten. Ze zijn namelijk van bclang als getuige:
'. Niet alle vroo wen maken gebruik van deze regeling. Gemiddeld een
vijfdc van vooral de Oosreuropese vrouwen wil LO soel mogelijk terug
naar het land van herkomst. Dczc vrouwen hopen hun lUllS weer te kIm·
nen beuekl<el1 of hun werk weer op Ie palcken. Velen kunnen echcer rtiet
meer terug omdat de handclaren hun farnilieJeden hebben bedreigd. Het
is minsteos vijf maal voorr;ekomen dat vrouwen na hun terugkeer zijn
benaderd door de handelaren die hen dwongen in Nederland weer de
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prostHutie in Ie gaan. Andere vrouwen hebben aile schepen achier zich
verbrand ofzljn door hun famiJie verstoten.
DOCUffil!ntfraude

Mensenhandclaren beperken zich meestal tot hel regelen van valse pa
pieren. Maar voor vrouwenhandelaren is documentfraude tevens een
middcl om hun slachtoffers te chanteren en onder druk te zetten. 8ij
frauda als instrument voor vrouwenhandeJaren denkt men in de eerste
plaats aan sehijnhuwelijken, ofliever paplelen huwelijken. Uit de anna
len van SlV blijkl cchter dat handelaren de laatste jaren daar slcchts
ccnmaal gebruik van hcbben gemaakl.
Door de snengere cantrole op papieren huwelijken hebben misdaad·
organisatics nieuwe wegen gezocht. In 1994 arriveerden fientallen Russi
sehe vrouwen met een vals of geslOlen Poo.1s paspoort, om zo de vis urn· ,
plieht voor Russen te omdlljken. Polen zijn immers in Nederland niet
visumpLichlig.
Eon andere geliefde true van Oosicliropese groepen is de frauduleuze
uitnodiging om bij een bepaalde firma Ie komen werken. Een hedrijf kan
buitenlanders verzoeken om bij voorbeeld a1s lolk Ie komen werken. fen
organisatie was in 1993 zo brutaal logo's van nietsvermoedende bedrij
ven te gebruiken en die op nepuilnodigingen te plakken. Vervolgens
faxle men een kopie van dit frobelwerk als bijlage van een viswn
aanvra.ag naar de ambassade. OokAfrikanen worden langs deze weg bin
nengehaaJd. In landen als Ghana en Nigeria zijn valse papleren bij wijze
van spreken op straat Ie koop. Met deze documenten zou men gemakke~
lijk eeo baantje kunncn verwerven bij een 'stich ling of rabriek' In Neder
land of in Belgic.
In Nederland ziJn Afrikaanse vrouwen in het clientcnbestand van STV
ondervertegenwoordigd, maar In Belgie zijn veel gevaJJen bekend van
'asielzoeksters' die door bemiddelaars onder de dulm worden gehouden.
Volgens eeo anonieme informant van eeo intemalion.aJe huiporgan.isatie
zijn door een syndicaal zo'n honderd Afrikaanse mannen naar Neder
~~
land gehaald die Nederlandse vrouW'en als escort moe ten bed.ienen.
Tn 1989 kwarn'in Nederland een grote docwnentfraude aan het licht
mel mensen wt de Dominicaanse Republiek. Een criminele groep
maakte gebruik van een t.ijdelijke rcgeling die kinderen van een ouder
met de Nederlandse nationaliteir recht gaf op een Nederlands paspoorr..
Als bewijs van de verwantschap hoefde slechts een geboorte-akte over
legd te worden, Deze documenten werden op grote schaaJ vervalst. In
Nederland steldeo vervolgens vele Dominicaanse vrouwen, die door een
huwoLijk de Nedcrlandse nationaliteit hadden verkregen, 71ch in naam
bcsch.ikbaar als 'moeder' voor vaak volslagen vreemden. Aangezien de
regeLing aJ.lecn voor minderjarigen opging, kregen hun zogenaamde
'kunstkinderen' tevens een njeuwe lee[tijd. Om de negen maanden te
overbruggen die biologisch gczieo tussen !Wee kinderen van een vrouw
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moctcu liggen, crceerdc men grate hoeveelheden rweelingen. Oat viel
op, temeer omdat de twee leden van een tweellng soms duizenden kilo
meters van elkaar verwijderd waren geborcn. Vijftienhondcrd Dominica
nen hebben gebruik gemaakt van dergeLijke optieverklaringen. Van 429
geverifieerdc geboorte-akten van mannen en VTO uwen waren er 110 vals.
Deze operatie diende onder meer am de VTouwen in hel gezelschap in
de prostitutie te brengen. De rnisdaadorganisatie rekende erop dat de
vrouwen met hun vaJse identiteit niet naar de politic durfden. Oeson
danks hcbben velen i:langifte gedaan van vrouwenhandel met aJs gevolg
dat een deel van de organisatie is veroordeeld. Behalve voor prostitut:if.
doeleinden maakte men oak gcbruik van de optieverkLaringen om so
dale zekerheidsfraude te plegen. 49 vrouwcn en 16 mannen hadden op
onjuiste granden bijstand gekregen.
Dc methode van de 'kunstkinderen' moet worden onderscheiden v;m
sehijnerkcnning, wat in de Dominjeaanse RepubLiek overigens oak ge
makkeLijk is. Men kan daar kinderen nag twintigjaar na de geboorte cr
kennen. 20 had een man 31, een ander 23 kinderen erkend (Van Marie
en Oostendorp). We weten niet ofdit am 'zonen' o('dochters' gaat. Vclen
zljn door de organisati e onder druk gezet. Ze durfden niet naar voren te
komen uit angst dat de Z\vendel aan het ticht zou kotl}£n.
Misbrulk van hulshoudelljke hulpen
Handelarcn billten niet aIleen het informele karakter van prosti I utic
maar 00 k da t van hillshoudeLijk werk uit. Veel VTouwen uit de Derd e We
reid komen door bemiddeling van agentschappen als h\lishoudelijke
huJp in gezinnen terreht waar ze onder mensonwaardige omstandighe·
den moeten werken: twaalf uur per dag, zander voldocnde voedsel en
rust. ZC worden vaak rnishandeld, vernederd en opgesloten. Van een po
pulatie van 270 huishoudeLijke hulpen, waaronder enkele mannen, die in
Engeland en het MiddenOoslen hcbben gewerkt. moest 83% de pas·
poorten afgeven en kreeg 74% ruer hct bcloofde salaris.
Naar schattlng kreeg 7.0% van de huishoudelijke hulpen te maken met
seksueel gewcld, bij voorheeld verkraehting door hun werkgever. Hun
contracten, aJs die er al waren, werden nogal eens genegeerd. Zij hadden,
am de bemiddeLingsbureaus Ie betalen, ookgrote schulden opgelopen
.(Anderson, %.j.). In Nederland wordt onder andere de au pair-regeling
rnisbruikt om vrouwen tot huissloof te maken. Personen met diploma
tieke onschendbaarheid kunnen naar believen dlenstboden importeren
en zich alles ten aanzien van hen pennitteren.
Chinese misdaadorganisaties hebben hiervoor een eigen methode
;>ntwik.keld. Soms moeten Chinese meisjes met een meester, zogenaarnd
,Js njn doehler, naar het westen. Zij worden voor verschillende doelein
den misbruikt. Zo werd een vrOllW door haar Chi nese werkgever, een
maehtig man in haar dorp. gedwongen mee te gaan naar NedeJiand. Zij
wilde niet weg omdat ze op het punt stond Ie gaan trou\ven. Ecn weige
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ring zou echter onherroepelijk haa! famille in moeilijkheden hebben ge
bracht. In Nederland bleek zij bestemd te zijn voor dwangarbeid in huis
en in restaurants. De omvang van rut soon handel in Nederland is niet
bekend, laat staan dal er een plan van aanpak vOOr bestaar.. He! belcid
tero aanzien van vrouwenhandel is immers aileen lOegesneden op slacht
offers die in de prostirutie zijn terechtgekomen.

Menscnsmokkel of mensenhandel1
In het voorgaande zijn emge raakvlakken tussen handel en smallel van
mensen aan bod gekomen. De verwantschap tussen die twee ligt voor de
hand. Zo vertellen somrnige verhandelde vrouwen ongevraagd dat er ook
mannen, die dachten een baan in Nederland te krijgen, met hen mee
reisden. Doordat vanuit Oost-Europa het vervoer meesral per auto of bus
gaat, is hel cenvoudig om Olensen mel' te smokkelen, bij voorbceld in de
kofferbak.
Men verondcrstelt vaak dat de bcmoeienis van mensensmokkelaars na
hel vervoer over de wens ophoudt. Maar ook onder gesmokkeJde illega
len zijn er velen die in het ontvangende land onder drill:: worden gezet
om grate bedragen at' te staan en diverse werkzaarnh eden of acU vitciten
Ie verrichten.
Een ander raakvlak tussen mensenhandel en mensensmokkel bestaat
daarin d.al vrouwen die ergens op de routes ontsnappen, zich tot
mcnsensmokkelaars wenden die ze naar een land brengen Waar slacht
offers van vrouwenhandel nog enige overlevingskans hebben. Zo zijn er
in de loop van de jaren enke~sJachtoffersvan vrouwenhandel uit Grie
kenland en India via kanaJen van mensensmokkel in Nederland terecht
gekomen.
Ten slotte nog een terminologische opmerking. Dc laatste tijd komen
steeds meer verhalen boven water over buitenland se jongens die onder
t1wang al~ 'bisnis-jongens' moeten werken. Zij kunnen mlsschien het
bestc slachtolfers van jongenshandel worden genoemd. Toch blijft men
in het veld over vrouwenhandel sprcken. En met zonder reden. Vrouwen
handel heett namelijk de connotatie van informele arbeid, die meestal
door vrouwen worde verricht'. Slachtoffers van mensenhandel kunnen
daarentegen oak in reguliere bedrijr.<;takken worden uitgebuit, zoals in de
horeca en de naaiateliers.
Het is jammer dat slacntoffers van mensenhandel die niet in het
prostit'uUebedrijf terechtkomen geen getuigestatus krijgen. Zij worden
slechts aJs 'gesmokkelden' of i1legale vreemdelingen beschouwd. Het lean
niet de bedoelillg zijn dal deze verhartdelde mensen die onder dru.\<.
staan van criminele organisaties si mpelweg worden uitgewezen. Oat
komt het zieht op het fenomeen en de aanpak van mensenhandel niet
ten goede.
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