Hoofdstuk II

Grenzeloos ondernemerschap
in vrouwenhandel

SlETSKf ALTINK

Sinds de jaren zevenrig, toen in heel Nederland seksclubs als paddeswc
len uir de grand schoten, heeft de prostirutiebranehe een proces van
professionalisering cn schaalvergroting ondergaan. Mede als gevolg
hiervan heeft deze tak van dien~rverJening zich kunnen oncwikkelen tor
een heuse seksind llS I ti e, waa ri n volgcns cen - overi gens lage - sehatti ng
jaarlijks minsrens een miljard omgaar.' Hoe hoog de omzc( precies is
va It echtet moeilijk te bepalen, niet in de laa ts re plaa rs 0 mda t de seks in
dusrrie een hoge mate van infotmaliteit kent. Onrdllikintj van belastinr;
en creatiefboekhouden, maar ook schending van de Vreemdelingenwcr
komeu veelvllidig voor. Vooral exploitamen van dubs, privehllizen eo
esconbedrijven protlteren van dit informde karakter. Zij strijken de
helfr en soms zelfs rachtig proccnr op van her bed rag dar een kJant voor
een bezoek betaaJt. Zij hebben er derhalve beJang bij dat prostituees
(m/v) zo veel mogelijk khmen binnenhalen, 1.0 lang mogelijk met hen
bezig zijn en hun dure dieosten verlenen. De siruarie op de werkvloer
van nogal war prostituriebedrijven is sleent: werkdagen van lwaalf uur,
gratis sc:hoonmaakwerk verrichten en wms zelfs verplidll met 'vrienden
vall de baas' naar bed gaan en incidenteel zelfu boelts betalen van weJ
rweehondcrd gulden voor te laar komen. Anriciperend op de legatise
ring van de bedrijfstak is er we1iswaar ecn proce;; van zeifreeuJering op
gang gebracht van e.xploitanten die l,ich aJs uirbatcr en niet als uitbuitcr
willen zien, maar de seksindllstrie is nog steeds eell tal< van dienstverle
ning waar behoorlijk wordr gesold met de mensen die erin werken.
De seksinclustrie ondergaat bovendien een proces van internationa
lised ng. 0 it bl ij kt u it de komsr va n het seksroerisme, maar 00 k u i( de
rewerksrelJing van vele buitcnlandse prostituees. Zoals ook j n andere
bag in aamien sraallde en (sf:mi-)informele economische branches her
gev:ll is, treh de seksindusrrie vooral kansarme, veelaJ tllegale immi·
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granten die hard werken en weinig eiseo steUen aan de omstandigheden
op de werkvloer. Eeo grote groep dubexploitanten dwingr hen min of
meer te werken onder' omstandigheden die een geemancipeerde prosti
tuee in Nederland nooit zou accepteren'." Enkele raamverhuurbedrij
ven prof! tcerden hiervan door hun tOch al niet te grate bmers op te
splitsen in nog kleincrc eenhedcn ell die per dagdee! te vcrhuren voor de
pri js van een kamer in een driesterrenhotel.
De prostituees komen uit Afrika, JUie, Zuid- en Midden-Ametika,
maat vooral uit Cenuaal- en Oost-Europa. Eind jaren zevenrig arriveer
dell vrouwen uit Zuidoost-Azie. In de jaren tachrig voegden vrouwen
uit Zuid-Anlerika Lich bij hen. T oen deLe (Wee groepen Lich eenmaal de
beroepscodes eigen hadden gemaakt, gingen zij een betete werksituatie
opeiscn. Vee! exploirantcn richnen vcrvolgens hun blik op Oost-Euro
pese prostituees, die een reputatie van gehoarz:l<lmheid hadden. Zij bc
vinden zich IlU in een vergelijkbare situatie als hun eollega's uit Azie en
Zuid-Ametika zo' n rien jaar gdede n. J He r gaar a m grate aa nfallen . Van
de naar schauin8 30.000 thans in Nederland werkende prostituees
kOITlt ongeveer de helft van buiten de Europese Unie. De meesten be
seh ikkf:n nier over de juiste papieren.
De international isering van de sek<;i ndusuie bl ijkt verder uit de op
komst van immigranren als soureneur, bemiddelaar of exploitant van
een seksbedrijf of als imernationale vrouwenhandelaar." Over doe
vrouwenhandelaren wil il<. het nier verder hebben. Het oprreden van in
ternarionale vrouwen.handelaren is geen incident. Zo zijn teeenrebjk in
Amsterdam in anderhalf jaar tijd niet minder dan 27 nerwerken van
vrouwenhandebren omdekt. 5 Naar scharring een op de vijt" immigran
(enprostiruees - in totaal ongeveer 3.000 - is door toedoen van \TOU
wenhandelaren in Nederland rerechre;ckomcn.(
In de techlsprakrijk wordr niet aUeen van vrouwenhandel gcsproken
ab immigranren door misleiding in de prostitutie worden gebrachr,
maar oak a1s ze ernstig worden uitgebllir. Oil srandpllnt vinden we tc
rug in de manier waarop niet-gollvernemenrele organisaries vrouwen
handel def! nieren:
'All <ins involved in The recruilmenr and/or transportarion ofa woman
within and across national botders, for work or services by means of
violence or rhrear ofviolence, abuse ofauthority or dominant position,
debt-bondage, deception or other forms of coercion."
Vrouwenhandel gaat dus per def!nitie gepaard met uitbuirjng. Niet aile
uirbujring van prostituees heefr echter mer vrouwenhandel te maken;
exploitanten en individue!e pooiers kunnen zich ook schuldig maken
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aan uitbuiting zonder dar ze vJOlIwen Ult hun omgeving weghalen.
Hoewel incernaeionale vrauwenhandelaren SOIllS de huJp inroepen van
mensensmokkdaars of zelf mensen smokkelen, is smokkcl geen nood
zakeliike voorwaarde voor vrouwenhandel. De grensoverschrijding
vinJt veda] volkomen legaal plaats, bijvoorbeeld op grand van een roe
ristenvisum. Het is echter nict Jegaal om op een roeriseeovisum arbeid te
verrichten, oak niet in de prosritueie.
Vrouwenhandei kan ats een moreel of juridisch probleem worden
beschreVl':n, maar ook als een vorm van ondernemerschap. Net als on·
dernemers op regulierec markten verrichten vrouwenhalldelaren een in
komensverwervende activiteit en hebben zij te maken mer problemen
op het terrein van de kwaJiteit.\bewaki ng van hun 'produce', de finaocie
ring, het personeelsmanagemenr, de logisrick, de marketing, enwvoorr.
Dc markr waarop zij opereren is laagdrempelig, er worden althans nau
welijb eism gesreld in r('rmen van stankapicaal, opleiding, eechnolo
gisc:h vernufr en verbJijfsstaLus. De belangcijkste input is arbeid. Op die
pumen yah vrouwenh.andel te vergelijken met andere Jaagdrempelige
markten die aaouekkdijk zijn voor immigranren. Sterker nag, er zijn
argumenren voor de .qelling dat immigranren op deze markt een com~
peti ti ef voordee I hebben, niet in de laalsre plaats 0 mda r zij zij n i n.gebed
in ineemationale netwerken. (n de prakrijk ~ien we overigens dar Neder
landse en buirenlandst: vcouwenhandelaren samenwerken, zij her dar ie
der een eigen ral vervllJr.
In het vervoJg van die hoofdstuk wordt gerracht op basis van het be
perkte en fragmt:ntarische mareriaal dar beschikbaar is. de rol en werk
wijzc van de (immigranren)ondcrnemers in deze illegale mark, re be
schrijven eo rc analyscrcn. Na een verken.ning van de mackt, voigt ecn
besch ri jvi ng van enkele logistieke aspecren van deze imernatio nale han
del. Het gaat dan orn fekruterinr" seleerie, transport, distributie, afIeve
ring en de ral die dwang en geweld hierin spden. Daarop aansluitend
komt de rol van ondernemcrs ui t diverse herkomsrlanden aan de arde.
Jk baseer mijn verhaal mede op 88 meldingen van slachcoffers bij de
SLithri ng tegen V rouwenJ1(j ndel en andere h LlJpverlenende instanries in
de periode van 1993 tor sepcember 1996. Sindsdien is overigens her aanral
2
meldingen niet dramacisch gestegen of gedaald. De hande1aren komen
in [wee gcvaJlen uit Marokkaanse kringen, in zeven uir Zuid-Amerikaan
se en in vijf uit Zuidoosr~Aziarische. Het merendeel van de C3.~es echref
beneh handelaren uir CemraaJ- en Oost-Europa, sinds \993 de belang
rijbte herkomstgebieden van vrouwell..handelnetwerken.? Vrijwd aJ deze
handelalen hebben par01ers in Nederland. 1]) aJ deze cases gaar het om
nef\.\'crken van handclarcn die meerdere VIOLlwcn hcbben verhandeld.

\77

Rtjp & Groen

[78

Her maleriaal heb ik r;rorendeels verzameld rijdens de voorbereidin··
gen van verkennende artikelen voor Keerzijde, het informariebJad van
de Srjchring tegen Vrouwenhandd. Hoewel rijdens rechtszittingen de
nadruk op suafwaardige feilen ligr ell nier op ondernemerschap als zo
danig, heh ik tach z(:srien srrat7.aken bijgewoond. Dat leverde veel in
zicht op in de organ isaries. Ten slotte heb jk veel informatie over huidi
gc m:nds in de seksindusrrie gekregen van De Rode Draad, de orga
nisatie die de belangen VJ..D prostituees behartigt en een signalerende
funcrie heeh. Mijn materiaal heeft wei zijn heperkingen. De Stichting
tegen Vrouwenhandel krijgt haar gegevcns voornamelijk van de sJacbr
offers en die informatie is niet altijd volledig. Zo kennen zij vaak aUeen
de voornamen van de handelaren en geven die bovendien meestal fone
tisch weer, of zien 'l.ij een Tunesier voor een Turk of MarolJ<.aan aan.
Indicn hun verklaringen aanJeiding gaven tOt rwijfel, heh ik er gecn gc
bruik van gemaakr.

De markt
De komst van grate groepen gasrarbeiders in de jaren zcstig en zeventig
lOU het prostiruecbez.oek een geweldige impuls hebben gegeven. Overi
gens bestaan claar geen cijfers over. Destijds konden mannen die wge
naamd om culrureJe redenen een condoom weigerden, terecht in speciale
bordelen. Wegens het risico van aids en de a.wdachr voor andere besmer
relijke Liehen, is dat nll veel moeilijker geworden. Nog stecdsAdagen
prostituee:; van alle n3tionaljteiren - ook van de Marokkaanst: - dat VOOt
al oudere Turkse en Marokkaanse klanren hen weinig respecrvol bejege
ncn, cen condoom weigeren, voorrdurcnd afdingen en de grenzen die zij
stellen sceeds rrach ren re oversellrijden. (0 KJa nrerl mer wensen die ervaten
prostituees nier \ViJJen vervuUen, zouden naar ver1uidt rerechtkuonen in
speciale gelegenheden waal' voora! Zuid-Amerikaanse vrouwen en vrou
wen L1it de eigen groep - vaal< min of meer onder dwang - werken. Van
een 'l'lLfkse pizzeria en G riel<.S restaurant i" in ieder eeval bekend dat zij
een cijd lang als 'verkapte' bordelen hebben gediend.
Amsterdamse raarnverhuurders pleitten onlangs nog voor het todaten
va n een bepaald quotum 'exocisehe' vrouwen am aa n de vraag va n voo ra I
im migranren re voldot':n. Zij rekenden Oost-Europese vrouwen voor her
gcrnak ook maar onder die categorie. Her valr echter tc be7jen of er wei
w' n markr bestaat." Prostirueebe2.0ekers stellen namelijk veda I prijs op
een praarje, een wens die bij blljrenlandse vrouwen in verband met taal
problemen moeilijk te vervllllen is. Er is echter wei een YrxJ.g naar niet
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professioneel werkende vrouwen die de beroepscodes nier kennen of nier
(kunnen) eerbjedigen. Bij valzvfOliwen is her bijvoorbceld nier gcbruike
lijk dar de k1ane ill de rijd dar hi) binnen is alles mag uithalen. Integen
dee!, met hem wordr een diensrenpakker afgesproken waarin bepaalde
seksuele diensren duurder zijn dan andere. Maar onervaren vrouwen zou
den zich aileen voor de rijd laten betalen, ongeachr de diensrcn. Een dee!
van de kJanten zegt inderdaad 'sponrane' - .Iees: .oiieve·· vrouwen re pre
fereTen boven de 'gehaaide \'al"'fOllW' .'l Hierin ligt een nier onbelangrijke
marh voor vrollwenhandetuen.

Internationale handel
De kernactiviteir van vrouwenhandelarcn bestaar lIit de in- en verkoop
van vrouwen. De handel - inclu5ief bet transport - verloopr vooral bij
de 005 r- EUfO pese en Cell ua:.U-I.'.lIJO pese handel aren vaak geuapt. De
vrOllwen veranderen onderweg nog wei eens van eigenaar of worden
doorverkochr aan distribureurs die de laatsre etappen naar de seksclub
vcrzorgcn. Soms horen vrouwen pas onderweg welk land hun uiteinde
lijke besremming warde. Deze vorm van 'gecrapre handel' berekent
rrouwens dar veellanden in 005t- en Ceorraal-£llropa behalve 1.endend
of oncvangend land ook uansitland zijn. Tegen\Voordig zou heel Wesr
Europa op zijn bellfi als transitgebied funeeren voor de Verenigde Sta
ten.') Deze patronen van internationale migrarie zijn voondurend :Ian
verandering ondcrhevig.
Het aanbod van werkwillige vrouwen is in de hcrkomstlandeo door
gaans groot. Genot.g prostituees willen emigrercn naar oorden waar
meer te verdicncn valr of waar criminelen hen niet onder druk zetten.
Ook een aanra! nier-prosriwees wil \vel voor een korte periode van rwee
of drie maanden.in het vak stappen. De handelaren hoeven dus nier 31
tijd moeire re daen om de vrouwen te misleiden over de aard van her
werk. Toch zegt ongeveer een derde van de vcrhande1de vrouwen nier re
hebben geweren dar her om prostirurie ging, wat erop wijst dat handel a
ren ook onwill ige en onervaren vrouwen rl:kruruen.' ~ Een paar organ i
saties verhandelen groepjes vrouwcn waarvan sommigen wei, maar an
deren nicr op de hoogce zijn van hun toekomstig beroep.
VrouwenJlandelaren bedienen 7.ich niet aUeen van misleiding maar
gebrlliken ook andere methoden am vrollweo mee te krijgcn, zoals be
drcising mer geweld, eijzell ng en geweld regen cen persoon in de omge
vi ng van de vro uw. T wee vro uwe n moesten zich wel inN ederland pros
rirueren om hun door criminden gegijzdde kind veij te krijgen. Een
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andere vrouw g::J we toen bij een oncsnappingspoging haar vader werd
gedood. Weer andere vrouwen werden gewoonweg oorvoerd.
Handelaren kiezen zeldtn jonee meisjes ui r, dat wil hier zeggen jon
gel' dan achttjcll jaar. Het ahetgebied voor hen is gering omdat Neder
landse txploitanren in her algemeen hun vingers njer willen branden
aan minderjarigen. Sommige exploitamcn beroepen 'i':lch wdiswaar op
de wens van de klanI', maar die is moeilijk te peilen. Het aanbod van Ie
gul iere prosti cuees vertoon tim me rs ee n grote verscheidenheid qua leef
tLjd, uicerlijke kenmerken en wijze van prest"nttren. Net a1s in andere
bedrijfsrakken waarin de markering van de pCIsoon een 1'01 speek zegt
men dat <uitsuali ng' bel angri jker is dan bepaalde ui ted ijke kenmerke n.
Met andere woorden, het blijft vaag.
Hoe en op grand van welke criteria de handelaren bepalen welke
vrouwen bereid zijn de stap te wagen, is oak niet geheel duidelijk. Som
mi!';e verhandelde vrouwen bewcren dat hanJel:uen vooral vrouwen
zoekcn met een probJematische achtergrond: etn misJukr huwelijk, ou
ders met a1coholproblemen en dergelijke. Er zijn echter oak berichten
dar zij in her geheel niet selecteren, maar slechts proberell hUll aura's vol
re krijgen.'l
De hande/aren die in de jaren rachtig vrouwen in Zuid-Amerika en
Zuidoost·Azie ronselden, hie/den het transport vaak in eigen hand of
lieten her aan hun eigen zakenrelaties over. Maar tegenwootdig beste
den vooraJ de Oosr·Europese handeJaten het tranSpOrt, indusief het
regelen van visa, vaak uit aan rq:;uliere reisburcaus. De vrouwen verlaren
dan onderweg ber reisgezclschap en stappen op de trein of worden
- meestal op parkeerpJaatsen en bij tankstations - door palTiculiere au
w's of rninibusjes opgepikt. Dc vrouwen die niet oVer een visum of een
gddig paspOOI't beschikken, worden over de r;rens gesmokkeld. Van
sommige vrouwen is bekend dar ze in een krakkemikkig bootje of
zwemmend de Oder/Neisse vanuir Duirsland naar Polen oversrakco.
Anderen moeSleo tf; voet of in de kofferbak de grens over. Bij vee! yrou
wen beginr op dar moment te dagen dar er iets niet kJapt. Een enkeling
neemt prompt de benen, maar de meesten kunnen ofdurven niet rertlg.
Ze hebben immel'S vaak al hun geld in de reis geinvesreerd en houden
daarom wanhopig vast aan het idee dar a1les wei ben.:r 'lal worden.
Indien de vrouwen niet een land worden binnengesmokkeld, heb
ben zij doorgaans een visum nodig. Enkele grootschalige organisaties
hebben de visavoonienine; ondergebracht in aparre bureautjes. Tot
1992 bestand de moge1ijkhcid voor exploitanren en handelaren am een
arriestenvisum aan te vragen voor 'cxotisme danseresscn' in n3chtclubs.
ada n ks dat het M inisteri evan Sociale Zaken in verba nd met misbruik
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deze regeling heefr ingetrokken, beloofden zes organi~3ries de vcou
wen zo'n arriestenvisum, war zc dus niet kregen. Ook werkr men wei
met (nep}uitnodigingen am bijvoorbeeld als tolk voor een bedrijf re ko
men werken. In zeker twaalf, maar hoogsrwaarschijnlijk veel meer ge
vallen (vrouwen houden het bezir vall valse ofg~stolen papicren zo lang
mogelijk geheim uit angst voor de durorireiten), reisden vcouwen op
valse papieren. Twee Marokkaanse handelaren en een Luid-Ameri
kaanse h.andelaar regelden schij nhuwdijkefl, andere handelaren zenen
vrouwen aan om gebruik/misbruik te maken van asielprocedures.
Eenmaal in Nederland worden de vrouwen gedistribueerd flaar in
dividuele pooiers en exploiramen van seksbedrijven. r6 Nict aile exploi
tantcn zijn overigens gretige afnemers, inregendeel. Zo hebben versehil·
lende exploitanten de politie ingeschakeJd toen zij erachrer kwamen dar
vrouwenhandel in het spel was. In andere gevallen werden de exploitan
ren gedwongen om verhandelde vrouwen af te nemen. Weer anderen
houden zich eeh rer van de domme en willen nier weten van wie de vrou
wen afkomsrig %ijn, of zijn zelf nauw berrokken bij vrouwenhandeL'7
De medeplichtigheid van exploitanten aan vrouwenhandel kan be.~taan
uit de aankoop van de vrouwen, ze (mede) in bedwang houden, ze de
aankoopsom terug laeen verdienen en uit her inhouden van afdraehten
ten behoeve van de handelaren. Sommige vrouwenhandelaren maken
afspraken mer exploiranten over de verdeling van de opbrengst van
prostituees. Her is bijna srandaard dat de helfr van de omzet van de
vrouwen voor de expJoitam is, cen kwan voor de leverancicrs en een
kwarr procenr voor de afbetaJiog van de 'schulden' van de vtOuwen aan
ronseJorganisaties of andere berniddeJaars. Vrouwen worden soms gek
verd aan individuele pooiers die ze veelaJ achter de ramen aan het werk
zetten. Incidented huren deze soutencurs kuners voor de vrouwen via
russenpersonen. N a ah:rek van de kamerhuur motten vrouwen een vier
de van de Orm.et aan bemiddelaars betalen en rneestal oak een vierde
reserveren voor 'scbu.lden'.
Een enkele keer warde het einde van de disrributidijn gemarkeerd
door klanten die vrOHwen outzetteo of vrijkopen. ZO legde in 1993 een
kJanr nog 25.000 gulden voor een VrollW neer. Hee jaar daarop meldde
cen kJanr dar hem een vrouw voor ).000 gulden was aangeboden, mits
hij er cen ander voor de heth: van de prijs bijnam. Een andere klant
krreg cen vrouw in ruil voor 2.000 gulden en een computer.
Langs de gehele logistieke keten worden - vooral bij Centraal
- n Oost-Europest organisaties - de takt:n verdeeld russen ronselaars,
nansporteurs, leveranciers en bewakers. Soms besteedr een organisatie
bepaalde speeialistisehe taken, wals bewaking, uit aan derden. Her ge
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heel is een ramelijk arbeidsinrensieve operatic. Aan elke r<lak hangt ui
teraard een rrij.~. De inkoopprijs die een rransponellT aan een ronselaar
moer betalen, bedraagc voor vrollwen uit her voormalige Oosrblok ge
middeld 500-1.000 OM. Exploitancen en pooiers die op de plaars van
bestemming prostitutes kopen, moeten voor CencraaJ-Europc::se vrOll
wen 3.000 DM neerleggen." Voor Oosr-Europese vrouwen is her meer,
omdar de vervoerkosren hoger zijn. De cickers VOOI vrouwen uit Zuid
A.ll1erjka en Zuidoosr-Azie1.ijn nogduurder. Voor hen moeteen exploi
CJO{ IO.OOO COC 20.000 gulden neenellen.
Vrouwen worden vaak enkcle malen doorverkocht: bijvoorbeeld
\/an een ronselaar aan cen rransporteur en daarna aan een exploiranr. Ie
derc rransactie op her [[ajen leven de verkoper gemiddeld 500 OM per
Yrouw op. Hier staan naruudijk ook kosten cegenover, bijvoorbeeld die
van transport, verblijfsverf,u n n ingen) verbl j j f (' opslag') en rna rketi n en
- afhaokel ijk van do.:: maCt van dwang en geweld die in de fase van de 10
gisriek worde uitgeoefend - het loon voor d~ hewakers. De handelaren
kunnen echter nict altijd in overeensremming met de wensen van de af
nemers leveren, bijvoorbeeld wanneer vromven voorrijdig afhakc:n of
ongeschikr blijken rc zijn. De kosren daarvan worden dan eenvoudig af
geboekr aJs bedrijfsrisico. Een organisarie oocmde een eenmalig vcrlies
vall 30.000 gulden voor vrouwen die n iee volgens plan waren gelcverd. "I
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Vooral her hewakcn en conrroleren vande VJOllwen bewrgen vwuweo
handelaren veeJ wcrk. Veel vrouwen gaan weliswaar vrijwil)ig mee,
maar gaanJeweg krijgen /,t toch in de gaten dar de zaken andel'S liggen
dan was voorgesreld. Omsnappen is voOl' de meesce vrouwen gccll op
cie, waac tijaens her eersre ded van de rcis berl'ekkcl ijk weinig bewaking
en dWJllg nodig is. Dir verandert vedal naal'marc men dichTl:r bij her
einddoel kome DaaJOm zien handelaren 7ich genoodzaakc in de tranSlr
Iandcn of op II<: pick van bestemming dwangmiddelen in ce 'I..eeccn. Hun
uireindelijke doe! is de vwuwen op financieeJ en/of emotioned gebied
in een sitllarit: van atbankelijkheid re brengen. Oir gebeurt door vrou-'"
wen in hun bewegingsvrijheid re beperken, hun veILec ce bl'eken, ze des
informacie re versrrelJeen en ze emorjoneel re manipuleren.
Een eenvoudige en l.e1Es voordeligc manier om die afhankdijkhcid t
bereiken i$ her telkell$ verhoeen van hun (ficcieve) schulden, Dit kaJ
bizarre vormen aannemen. fen vrouw fioest kaSrfUlmre huren, een an
del' moesr berdJen \Ioor een deur die klemdt:. fen andere manier om
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vrouwen emotioned aan zicb re binden is 'I.e een huwdijk of een ver
blijfsvergunning beJoven. (n sJeclHS een mij bekend geval is een vrouw
door middeJ van drugs Lichamelijk allianke1ijk gemaakr. Een rweede ge
bruikre al vanr haar verrrek en gehoorzaamde gelllakkelijker onder in
vloed van drugs.
Behalve dar vrouwen afhankelijk moeten worden gemaakt, dient
hun bewegi ngsvri jheid te wo rden beperk [. 0 m te \'00 rko men dar vro u
wen weglopen, pak.ken handC'Luen hun papiercn af of sl uiten 'I.e op. Een
organisatie pakte het nogal drasrisch aan en Idonk een vrouw mer hand
bueien aan her bed vast. Vee! vrouwen mogen sJechrs onder begeleiding
mar buiten. Wanneer handelaren de VfOuwen wch wnder bewaking
naar buiten lartn gaan, docn ze dat rneestaJ onder het dreigemem dar
het gecn ZIO heeft naar de politie re lopen omciat die corrupt zou z.ijn.
De vrouwen hoeven narnelijk niet altijd f)rsiek bewaakr re worden. Her
argument dar onbekende handJangers van de handdaren hen voorrdll
rend in de garen hOllden, weerhoudt vrouwtn al v::tn oncsnappen. Ook
mggereren ze dar de bordeeLhouder hen aflllisrerr ofdac 'hUll vriendcn'
zogenaamd als ldam bngs kunnen kmnen. Her bEjfr nier alcijd bij drci
ge menre n al leen. Sam mige 0 rga n isaties lene n zoekacties op 11 aa r vrOll
wen die onrsnappen. In een gcval ging men met foro's horecagelegen~
heden af en loofde eeo beloning uir voor de gouden tip over de verbJijf
plaats van cen V[QlIW.
Een zeer efficient middel is her d reigen met represai lIes regen de
fumilie, war in ten minste vier gevallen daadwerkelijk is geeff"ecweerd,
at het chanteren met het verhaal dat ouders belastende foro's te zien
krijsen. Dcsenen die zich aI in het land van herkomsc proscirueerden,
waren overigens minder gcvoelig voor dit dwangmiddd omdat zij vaak
al hadden gebroken mer hun fam ilie. Een ander efficient middeL om hel
verzer van vrollwen te breken is verkrach ri ng, oak wei 'openrrekken' ge
noemd."'o
Handelaren schuwen alJerminsr het gcbruik vao grof lidumelijk
gewdd en gaan daarin soms heel ver. .fen organisatie dwong vrouwen
elkaar te mishandelen, een andere organisarie diende cell VfOUW elekrri
schc schokken roe, weer een andere schermde met een Duitse huur
moordenaar die dwarsliggers voor 10.000 gulden ZOll liquidercn. In de
loop der jaren zijn min,srens [Wee vcrhandelde vrollwen vermoord. Een
vrouw zag ooit rot haar schrik bij Opsporingverzochtofeen vergelijkbaar
programma een fow van her lijk van een lotgeome die zij op haar werk
had Jeren kennen.
Her gebruik van geweld brengr echcer veel risico's mer zich: de vrou
wen lopen eerder weg en het leidr eerder rot eell verool'deJinS. Maar
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sommigcn laten zich zcl(~ daardoor niet weernouden. Zo is he( voorge
komen dar een vrouw werd mishandeld n:idat zij aangifte bij de politie
had gedaan. Wannecr cIe handelaren a1 het geld van de vrouwen afpak
ken en zeJfs geen zakgelcl geven, wilen ze eerder n:laf de politic stappeo.
Zij hebben immers geen enkele reden Om her vol re houclen; van de roe
komst hebben ze weinig re verwacluw.
Een dergelijke situatie van contrale duurr tegenwoordig '1.elden Ian
gel' dan drie maanden. Een langere peri ode is risicovol, bijvoorbeeld
omd~H de handelaren een andere verblij fsstarus monen regeJen om niet
met een iJlega1e vrcemdding opgescheepr re zitren. Bovendjen pikken
vrouwen nier aUes meer, bijvoarhceld omdar zij in die eerste paar maan
den beke::nd raken mer de beroepscodes van prostituees in Nederland.
Onervaren vrouwen honoreren SOlTIS klanrenwensen waar vakvrouwen
van gruwen, maar na verloop van tijd 'l.ijn zij daartoe sreeds minder
bereid. A1 met al worden de baten mindcr en de kosten van connole
hoger.
De coocinu"iteir van de onderneming is ermee gedicll1d dat onwillige
vro uwen su b ti eler wo rden aa ngepakr - zoals door vagelijk toe te zeggcn
dat 'alles betcr worde' of door hen simpelweg rc verkopen aan Turken of
Marokkanen, of daar aileen maar mee te dreigen. Verkoop aan Marok
kaanse pooiers betekenr veeLal raamprostirutie, war vooral Joegoshvi
sehe handelaren als een srraf voorsrellen. LJ 'Dan wordt her nog erger',
voegen zij hun vrOllwen omineus toe. Er is ten geval bekend van een
vrouw die zelf doorverkocht wilde worden aan cen Marokkaan; hij had
baar a1 geld voor de rerugreis heloofd. fen andere vrouwwerd gedreigd
met kjdnapping door Turk<;e mannen.
Sommige organisaties van vrouwenhandelaren zijn exueem geweld
dadig. Dar geldt voor veel Oost-Europese groepen, maar zeker voor die
uir Joegoslavie. Een '1.0' n organisatie, bestaande uit ongeveer dertig )oe
goslaven, was uiteindelijk geen lang leven beschoren. De ruzies tiepen
'1.0 hoog op dar minstens drie leden werden geliquideerd. Een andere
grate - til het begin geweJddadig opererende organisarie - was die rond
de Rotterdamse club De Ritz, voorheen De Miljardair." Deze voor
namelijk in Rorterdam en Belgie opererende organisalie is vee! in de
publiciteit geweesL Hun optreden was in Belgie aanleiding ror het in
srellen van een parlemenraire cnquerecommissie. Sinds 1987 Was deze
organisarie in een steeds wisselende samemtelling aerief. In 199J en in
t997 moesten leden van de organisatie vaal' de rechrer komen. Nadat
bet Opcnbaar Ministerie in hun zaak in 1991 door de rechcer niet
onrvankelijk was verkJaard, werden leden van deze organisarie een stuk
vooT7.iclHiger. Zo pasten ze minder geweld toe en lieten u; de vrouwen
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hun paspoort vedal behouden. Ook probeerden ze bij de politie een wit
voetje re haJen door slachmffers van concurrerencle gewdddaclige orga
nisaties een toevluchtsoord te bieden. Niettemin zaten enkele hoofdrol
spelers in 1997 opnitllw in de bekJaagdcnbank. Oat was volgens hen te
wijten aan Je pol itie die te weinig had gecontrolccrd en derhaJvt niet
had kllnnen zien hoe keurig her er aUemaal aan toeging.
Alle acrivirciren dic riekrcn naar 'ldassieke vrouwenhandel' hadden
zi j lli rbcs reed aan 0 f afgewen tel d op de sch 0 uders van 'raeva lEge zaJ(en
rdaties' en buitenlandse assistemen. Zo was er een SlowaaK. die voOt 25
gulden per dag per vrouw de huisvesting en het lokaaJ vervoer verzorg
de. Hij nam claar op een bepaaJd moment geen gcnocgen meer mec en
eiste clezelfde privileges als die van een andere ronsela:H, nameJijk voor
de helft van de prijs met de vrouwcn naar bed en champagne regen in
koopprijs. Aangezien bij nul op her rekest kreeg, vroeg hij de vrouwen
maar een 'vrijwi lIiel bijdrage. f-lij had voom her initiatiefgenomen am
ui[gewu,en vrOllweo op her vliegveld van hun land van herkomst op te
wachten, teneinde hen vervolgens onmiddellijk naar de club in Neder
land tetug te brengen. T er zitting wezerr de hoofclrolspelers alle betrok
kenheid bij zijn handel ingen af. Op de zittingen in t997 disran tieerden
zij zich ook van gewelddadige compagnons. Zo zouden zij gebroken
heb be n met seh iergrage Joegos Iaven. Oa t is hun overi gen snag d u ur ko
men te sraa n. Naa r veriuid [ hebben de Joegos Iave n d aarop ""raak gen o~
men door ten handgranaat or een bolide van een bendelid re eooien.

Nerwerken ~an nerwerken

..

Oat in deze branche en kele relatief omvangrijke netwerken actid' 2-iJn,
betekent nag n in dar een grate Ocropus-adltige organisatie de \'rou
wenhandel beheerst. Volgens Fijnaut, die voor de Commissie-Van TrXl
onderwek deed naat de ornvang en de aard van vrouwenhandel in Ne
derland, gaat het om 'kJeine mobieJe kliekjes met een of rwee cenrrale
figuren, een dummy die de distributie opzet en wat figuren eromheen
die Xln protecrie ofgeweldspraktijken doeo'. H ij slui[ echret nin uit dar
dezc kleine netwerken geld aan een soon koepelotganisatie moeten af
staan. ') T cvens ond~rhouden de diverse organisaties, voor zover die
rerm op dir soorr net\vcrken van toerassing is, onderling contacten. Ze
werken sams zelfs samen. Zo bad de organisacie van De Ritz korrstDn
dig een samenwerkingsverband mer een ander nerwerk dar Braziliaansc
VfOuwen via Suriname naal' Enschede haaJde. Beide maakten gebruik
van de diensten va.n dezeJfde ronselaar.
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drugshandel regelmarig voor, aanvankelijk vooral bij Marokkaaosc
vrouwenhandelaren, maar sinds enkele jaren oak bij Turkse en Joego~
slayiscbe organ;saties. Summige onderncmers in de'lc branche bouden
zich naast vrouwen- en drugshandcl ook bCi'ig mer iJlegaal gokken,
wapenhandd, handel in valse merkarcikeJen ell auwdie[stal.

Buitenlandse ondernemers

~
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Vrollwenhandel is een aangelegenheid van personen mer uiteenJopeode
na(lonalitejeell. In 28 van de 88 gevallen die ik heb bekeken, waren (Wee
nationaliteilell betrokken, in 57 gevallen meer dan drie. In 21 cases ver
handelden de handelarcn Yrouwcn mer een andere dan hun eigen natio·
nalieeic. Bij de ondernemers die hun domicilie niet in Nederland heh
ben - hier aangeduid dIs b\.litenlandse ondernemers - sprillgen de
Oosr-Europeanen in het oog. Bi j de 74 OOSt· Europe~e organisarics wa
ren bij zeventien organisaties Russen dominant, bij rien Polen, bij (Wee
Roemeneo, bij elfonderntmers uit de Balrischc: sraten, bij vi jfBulgaren,
bij drie Hongaren, bij nvee Albanezen en bij dertienJocgoslaven. Veld
werkers rapporteren dat nu eens Bulgaarse handelaIen op de voorgrond
treden, dan weer ba.ndelaren uit de Baltische staten of uit Joegoslavie.
Voor zover bekend zijn Joegoslavische organis:uies aJ sinds 1987 ac
rief in de vcouwenha.ndel in Nederland. Zij richren l.ich vooral op raam
prostiturie. Voor het uiteenvallen van Joegoslavie konden zij vri; uir.rci
zen; het toenmalige socialistische regime zag zijn criminelen namelijk
graag verrrelJ<en. Aanvankelijk leken na de val van de Berlijnse muur de
'J aego' $' relatief makkclijk op te gaan in andere Oost~El1ropeseorgani
saties, waar ze door hun kennis van Slavische ralen een ingang hadden.
Maar telkens eindigden deze samenw(;rkingsverbanden in ruzies. Ook
onderling was er steeds onenigheid, wac ten gevaar voor de cominu'itcir
opleverde. Rivaliserendc organisaties hebben hun conflictcn nogal cens
op gewelddadige wijze beslechc.
Joeguslavische vrouwenhandelaren hebben de reputatic zeer gewcld
daclig en grof tc l.ijn, oak tegenover de verhandelde vrouwen die daar
door eerdcr weglopen. Nier aile Oost-Europese handelaren zijn zo
bruuL De handelaren lIit BuJgarije zijn bijvoorbeeld in het algemeen
minder gewelddadig. De Russen beschikken bovendien over veel cech
nische knowhow omtrent het wi{\,vasi>en van zwart geld of her omgaan
mer auroriceiten en Jergelijke.
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Immigrantenondernemers
Ef zijn oak in Nederland gevesrigde immigranten die aIs vrouwenhan
delaa.r hun brood proberen te verdienen, onder anderen Marokkanen.
In multinationale organisaties hebben zij echttr zelden cen leidende
positie. In hun samenwerking met vooral ]oegoslavische h,U1delaren
spelen ze hoegenaamd geen rolln de rekrllrering en her internationaJe
transport, maar verrichren ze aIleen het vuile werk en andere hand- en
spandiensten, zoals het vOOl"zien in hllisvesting (zlj kennen immers vee!
mensen in Nederland die bereid zijn om de vrauwen tegen vergoeding
onderdak re verlenen). Voqr wver bekend heeft sleehrs een Marokkaan,
een partner van een onderneming die becrokken was bij vrouwenhan
del, her tOt bedrijfsleider gebracht. Wei zijn enkele organisaties aetief
die aileen maar uit MarokJ<.anen bestaan, zi j her op zeer kleine schaal.
Een paar Marokkaanse mannen haalden een tweede vrouw uit Marok
ko (op de documellltn van hun eerste VTOUW) en regdden de zaken vet
der binnen de eigen familie. Deze op de eigen familie gerichee bouding
is overigens niet Leer bevorderlijk voor de In de vrouwenhandel zo
noodzakelijke inrernationale samenwerking. Vooral jonge Marokkanen
spelen een ral in her kJeinschalige pooierschap. Ze dwingen wegloop
seers uie eigen geledingen tot prosriturie. Ook l.ijn zij afnemers van indi
viduele vrouwen.
Voor LOver Turkcn cen wi spelen in de vrouwenhandel, hebben 'l..e
vaker eeo leidende positic. Oak fungeren ze vaak als explojrane. In
Duitsland zijn ze als exploieanc vooralsnog prominenter aanwezig dan
inNederla nd. Daar bebben ze vaa k ee n 0 uitse vriend in, war 0 peen ze
kere mate van integratie duidt. In een geval rege1de een Duits-Turkse
handelaar met een Roemeense vriendin het transport van de vrouwen.
naar Nederland. In Nederland zijn minstens drie Turkse clubs ahet
pum voor verhandelde vrouwen. Een van de dubeigenaren suggereerde
dat hij door een 'organisatie' (lees: de PKK) gedwongen was zijn andere
onderneming re verkopen en de opbrengst in de lucraeiever seksindus
rrie te investeren 0111 'de organis:Jtie' re sponsoren.
Amillianen hebben in Zuid-Amerikaansc organisaties een vergeEjk
bare pasitie als Marokkanen bij Joegoslavische hande1aren. Ze rreden
op als pooier, bruce kradu of veniehten andere k1ussen. Surinamers
spden in Nederland geen rol van beeekenis in de vrollwenhandeL WeI
zijn enkele expJoitanren in hee land van herkomsr bdangrijke conracr
personen voor cen organisatie die vrouwen leven,
AJ met al hebben in Nederland gevesrigde immigranren cen beperkr
aandeel in de inrernaeionale vrouwenbandel.
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Slotbeschouwing
Vrouwenhandel is een zeer arbeidsinrensieve, illegale vorm van onder
nemcrschap, die speci f1cke eisen stdt aan de ondernemer. Een onderne
mer die dele marh beHcedt, dient voaral re beschikken over socia!e
vaardigheden, bijvoorbeeld om de vrouwen afhankelijk te maken, de
cominu''-reir VJn de organisarie tewaarborgen en de relaties met de anet
pumen stahiel te houden. Daarnaast heeft hij ook organisatieraJent,
talenkennis en logisriek iIlZicht nodig, Zeker in de vrouwenhandel die
op Oost-Europa is gcorienreerd, heerst een taakverdelinedie correspon
deen mer de verschillende logisrieke f<e>es: ronselen, rr:mspOIt en leve
rantie, De leiding van sroorschalise orB"dnisJties wardt mteHal gedeeld
door person en met uireenlopende narionaliteiten, Sommige Neder"
landse exploiranten spe1en bi) de aliet een grote raJ. Organisaties met
enige conrinu'ireit hebben de neiging om uirvoerende taken aan specia
listen uit re besreden, De in Nederland gevestigde immigranren hebben
deze expertise nag niet, al wordr wei gebiUik gemaakt van hun kennis
van de lokaJe ahermatkt. Joegoslaviscbe handdaren, die bekendsraan
am hun griUige behandeling van ukenpanners, werken in de laampros
tirutie vaak samen met Marokkanen. De Jaa[S(en hebben dan mcestaJ
een ondergeschikte posirie, T urkse handelaren bewegen zieh in het al
gemeen kennelijk gemakkelijker in een inrernationa.'ll ge-Lelschap dan
bijvoorbedd Marokkanen en hebben er ook \--aker een leidinggevende
posjrie. Hun ondernem~rschapin de vrouwenhandel is relarief nieuw:
ze maakten gebruik vaJl de openingen in de markr na de val van de
Berlijnse muur door samen te werken met Oost-Europeanen. Zowd
Marokkanen als Turken maken vaal< gebruik van hruut geweld, wat de
srabiliteit van hun handeJ niet tcn goede komt, Vrouwen die in T urkse
bars he:bben gl';werkt, k1agen unaniem over gedwongen drugsgebrui.k,
skein eten, verplichr mer 'de baas' naar bed en dwang Wt werken zon
der condoom.
De overheid doer her hare om de vrouwenhandd te bestrijden, bij
voorbeeld door een repressief toelaringsbeleid voor mensen V'J.n buiten
de EU te hanteren. In de branche is er verschil van mening over de effec,·
riviteit van dir bdeid, Voora! exploiranren wijzen op her ontstaan van
f:en illegaal circuit via Internet en o6-nummers, Anderen tekenen hier
bij aan dat als klantcn de vrouwen via deze kanaJen kunnen vinden,
de politie dar oak kan. Verder is her zo dat de overheid nogal war in
srrumenren in handen krijgt door de regularisering van de prosritutie,
Aan prosrirutiebedrijven Kunnen dan immers eisen worden gf:steld, en
niet aileen ren aJmien van hygiene en brandveiligheid. Effectieve
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besrrijding van vrouwenhandtl is echrer aUeen mogelijk ais wdanige
crireria voor de bedrijfsvoering worden aangelegd, dar expJoitanten
niet meer zo makkeJijk de verdiensreo van prostituecs kunnen afromen
en kunnen proGteren van samenwerkingsverbandcn met vrouwenhan
delaren.
AJs prostitutiebedrijvcn gdegaliseerd gaan worden, :zullen buiten
landse ondernemers van buieen de ED ncr aJs in andere branches moeten
aanronen dat hun activiteit - prostitutie - bijdraagr aan een wezenlijk
Nederlands bdang. De vraag of dat we7.ctllijk belang bestaat, vaJ r moei
lijk te beantwoorden. Voar de Haarlernse rechtbank is in november
1997 geprobeerd dit wezenlijk belang vaor de ffiarkr aan te tonen met
een berocp op 'de Iandsaard' en de 'culrurele achtcrgrond' van deze
vrQUwen, korrom met een beroep op exotisme. Dit werd echrer door
belangenbehanigers voor prostituees als een (Wi jfelachtige redeneri ng
verworpen. Voor vrOllwnl uit de associatielanden van de EO, wals
Polen, "I·sjec.h ie ell Siowakije, gddt dat ze zidl wei als ondernemers kllll
nen vesrigcn. Zel[';tandige prostituees maken dankbaar gebruik van
deze regeling. Niettemin grijpen ondernemers in de vrnuwenhandel
deze mogelijkheid aan om 'bun vrouwen' legaal in de pro.<;titutie te
brengen_
Vrollwenhandel is ten complex verschijnscl en is Ilier simpeiweg re
bestrijden door het wercn van ilJegalen of juist door het legaliseren van
illegaJen. Slechrs cell beleid dat erop gcrichr is de geJdsuoom in de rich
ting van prostituecs te keren, zander dat tlIssenpersonen en bemidde
laars een graantje hlDoen meepikken, zal enig effect hebben. Daarnaast
moct men mer bestuursdwang yoorkomen dar vrouwenhandelaren zich
in de branche klll1nen nestelen door prostitutiebedri jven aan re kopen.
De disclissie over de wetswijziging loopt nag en [al hopelijk binnenkon
in een politi eke stroomversnelliog raken .
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