Pooier
De door mij zeer gewllllrdeerde
minis'er Jorri(sma moet op be
paaldc punten worden bijgc
schoold over de gang van zaken
in een kleinc wereldstad ab Am·
sterdam. Zij heen zlcbzdf Rame
lijk vergeleken mcl de cerste dc
bcste puoier ill Amsterdam.
Nou vind ik ten eerste dal zij
zichzelf tekort doct als zij zicb
met eeo uitbuitendc man nrge
lijkt. Doe tach niel zo negatid
over jezclf! Tcn twc('.dc denk ik
dat jc in hel Noorden des lands
wcllichl DOg ouderwelse pooiers
hebt, provinciulljes, maHl wij
kennen dat niet meer.
le hebt de mend of man van
de verslaafde prostituce die staat
le wachten tot zij gcnocg ge·
peesd heef( om samen te kunnen
scoren. Oat is toch niet de \'Toe~
gcre pooier, want 7;ij (ereD Diet
aileen op baar inkomsten, hij
dod ouk wat cn bOl'cndien galln
ze SlimeD cen shot halen dat hen
weer even samen Iaat leven zon
der dat zij dal werk aileen voor
hem doet.
Dan kennen we de VTouwen
handelaar, voomamelijk in Oost
Europcse vrouwcn op die mo
mcnt. Dal is een zwarc '-Timineel,
maar toch niet hetzclfdc als de
ouderwetsc pooier.
Dc legcnwoordigc prustilu&:
is ccn kleine zclfshmdigc die zon
der poeier hllllr werk dod. Ais jc
dcnkt dllt zij nog onder de plak
zi( van cen man aan wic zij baar
verdiensten onder dwang moet
afdragen, dan heb jc hel mis. De
zclfstandigc prostitute doct hWlIr
werk - en het is werk - tip cigcn
vuorwaardcn en mel cen zeU·
standigc bclastingaanslag.
Volgens mij wil minis1er
Jorritsma "iet meer in w'n gocd
kope vervuilendc "'ord Scorpio
rijdcn, maar In ecn duurdere au
to, die duoS mcer dan JOO.OOO gul
den kust. Er is maar cen cchtc
auto die dllllrvoor in Slanmcrking
komt cn dlllt vind ik cen cchte
pooicrsuulo: de BMW. Gcdvcr,
watordil
ANNEMARIE GREWF,L
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Bordeelhouder in
vrouwenhandel
(Van een verslaggever)
AMSTERDAM - De politie heeft met zes arrestaties een
bende opgerold die zich toele"gde op vrouwensmokkel
voor prostitutie. De h.oofdverdachte. de veertigjarige
H. E. M.. is beheerder van een groat aantal raamborde
len in het Wallengebied en werpt zich al jaren op als
woordvoerd.er van bordeeJhouders in Amsterdam.
Naar nu bekend is geworden, is
vorige week tot aanhouding
overgegaan nadat vier Thaise
vrO\1wen aangifte hadden ge
·daan. Vier van de arrestanten
wordt mensensmokkel ten i.ast~
gelegd. Oit zijn naast M. de 21
.Jarige R. v.d. 0 .. de 24-jarige S. S.
en de 47-jarige L. M.. Daarnaast
zijn de 31-jarige Nederlander

l

sen, maar ze kenden de waarde
vande gulden niet en werden in
de waan gebracht dat her een
klein bedrag was. Ze zoOOen er
drie maanden voor moeten wer
ken. In Nederland werden 7.e
echter bedreigd met represailles
en gedwongen cen schijnhuwe
lijk <lan te gaoln voor hun ver
blijfsvergunning. Hun 'echtgeno
ten' kregen daarvoor 25.000 gul
den.
H. B. M. is een bekt'nde van zo
weI de politie <lis de gemeente.
Hij was contaetmall bij de vast
stelling van het prostitutiebeleid
op de Wallen en verder verant·
woordelijk voor d'Ouae Binnen

N. D. en de 3Q-jarigl' Thaise
W. S. opgepakt voor het wervrn
7Van de vrouwen en het organise
:ren van schijnhuwelijken.
De vrouwen dachten dat ze
sledlts kon in de prosticutie zou
den werken. Hun wl'rd veneld
dat ze VOor het naar Nederland
ltalen honderd- tot hond~rdvijf. stad. eC,'n blad van ondernemers
tigduizend gulden moesten aflos en bewoners in de buurt.
ParcH"
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