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Justin Zeit schrijft verhaal over de realiteit van de
vrouwenhandel, vanuit de dader
Op 6 mei 2020 verschijnt ‘Proizvod’, een boek met veel inside information over de
vrouwenhandel in Europa.
Het is het verhaal van binnenuit, over de wijze van handelen, de gehanteerde methodes en
de structuur van de organisaties. Het boek beschrijft de indoctrinatie en manipulatie van
de slachtoffers. Hoe de vrouwen, ontdaan van hun identiteit, verkracht, getatoeëerd en
geconditioneerd werden en hoe ze vanuit het buitenland naar West-Europa werden
getransporteerd.
Justin Zeit (1972) besloot zijn ervaringen met de vrouwenhandel op te schrijven vanuit het
perspectief van de dader. Hij koos ervoor om nu, bijna 25 jaar later, het verhaal alsnog te
vertellen. Hoe een student uit nieuwsgierigheid en zucht naar avontuur begint met
ogenschijnlijk onschuldige reizen als medepassagier tot aan het moment dat er geen weg
meer terug is.
‘Proizvod’ (Kroatisch voor ‘product’) is een bijna ziekmakend relaas van gruwelijkheden,
maar het laat ook de denkwijze van de mensenhandelaar zien. Waarom hij deed wat hij
deed. En waarom hij dat zo overtuigend voor zichzelf kon rechtvaardigen.
Met dit boek wil hij de mensen de ogen openen. De vrouwenhandel is nog steeds een
verzwegen grote open wond in de Nederlandse maatschappij.
Wat Zeit met dit boek mede wil laten zien is dat slechte mensen niet bestaan, maar dat
sommige mensen al vanaf hun jeugd buiten de maatschappij komen te staan. De grootste
straf voor deze mensen is hun geweten, want vroeg of laat komt er altijd een keerpunt. Wat
de straf betreft: iedereen die zijn leven betert verdient een tweede kans.
“Volgens mij is ‘Proizvod' het eerste boek met zo veel informatie van binnenuit. Ik heb niet eens
veel aan de werkelijkheid veranderd en mogelijk krijg ik problemen met bepaalde mensen. Maar
dat durf ik wel aan, er is nu lang genoeg gezwegen. Dit verhaal moet gewoon verteld worden. De
bron van deze gruwelijkheden moet bespreekbaar zijn en ik wil mijn steentje bijdragen. Daarom
wordt ook een bedrag van elk verkocht boek aan een organisatie die de slachtoffers helpt
gedoneerd.”
‘Proizvod’ is vanaf 6 mei in alle boekhandels en online verkrijgbaar.
ISBN: 978-94-6406-070-6
https://proizvod.nl
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VOOR DE PERS:
Bent u geïnteresseerd in het openhartige en schokkende verhaal van Justin Zeit? Dan kunt
u contact met hem opnemen voor een interview via e-mail: pers@proizvod.nl.
Ook voor het aanvragen van een recensie-exemplaar.
Voor het aanvragen van de persmap of anderszins: https://proizvod.nl/pers

