KORTE BERICHTEN
Geen onderzoek politie

Escortburcau wijst
'Ikoop jongetjes af

Toevloed van Dominicaanse
prostituees niet te stuiten
[n Neclerland >:lJa n.... sc~atllng

•

tielldulzeJld Domlnlcaanse >l'OU·
wen &<tl.r In de prosUtlJll.. Meer
dIUI zesd8 protent ...., de J1Llll1\.
prosdlne,..s Is YaLl DoIll1niMallS<!
hu!%e. Ve exO<l us Yanwt dH Carl
blf;t,he e iJ8.lId 1ij1<t nlet U SU)~
pea. VOlgP.llS de Nederlandse COn·
sul in de I>omlnleau.w Repu.
bUek, J"" A<Irlaa.ue, w de
stroom YrOlIWeD de kOlllende Ja·
~ n &lI ~D IIWlC poelen omdal
de Nederlandse oYerbeid Ie ..el·
nJg doeL
Door HaIlS Bo>

van de tlen meisjllS weten preeies
wal ze Ie wachten staat in l'eder
land, Het romantischc idee ""n
'gooden bergen' zijn z.e me.,tal
allang kv.ijl. De mcesten ..kenen
nlet meer 01' een prins 01' een wil
paard:
Adrlaanse laakt in deze L1al< d.
kalholleke kerk die mordieus legen
\'OOrbehoedmiddelen en aborlus is.
,.Alle Domlnlcaanse melsjes ~ijn In
beginsel goed kalhollek. maar ne·
genlig procent is zwanger wvnl3t
het wi cen huwel ij k kan kome",
De me~e .. doorgaans slocht opge·
teld, wonlen ultg.stolen uil hun
[amilie en zien geen ander< moge
lijkheid om In I",~n Ie hJijvtn dan
prostilutle, Bijkomend '~orde"1 i.
dal ze dl\ll 's naehls kunnen WCT·
ken als de kinderen 'lapen',

.We kennen hier eon Nederlander
.-an l.aA:htlg die al 23 Dominicaanse
mei~es als zUn natuurlijke klnde
ren heefl erkend. En hij weet "an
geen ophouden. Ole idiote "'~l op
he' Nederlanderschap ull 1985 Toeristenvlsa
loldt tot koloosale fraude. Je zoeld
In de OomJnicaanse Republiek een In 1991 heelt hel ~'ederland, con·
sulaat in Sanlo 00 m<JIgo, waar elke
paar mensen ult die tege" belaJing
oehtend ruim twlntig melsjes slann
wil16n getuig6n dat je ''aller een
Ie wachlen, w'n zeyenhonderd toe·
Ne<lerlai.de r is en Je kum Mar h.t
beloofd. land arte"en. Van een r~nvisa a1gegewn. Er 'WlLren er
nlim
tweeduilCnd a.1nglMl\a8d. In
slullcnde geboortenreglstratic hob
cngcvcer de hellt V3n de gevallen
ben ze hier nog noolt gehOOld."
gasl hel om me~esI\II"O",,·en. maar
"Dc l>alsle tIJd krilg Ik hie r steeds er zlJn ook Dominkaanse jongens!
m.,.r mannen die melsjes erken· mannen die 01' u'tnod,gJng van een
nen ""'. "",,"nUen Jaar. Dan kan Nederlandse y\ouw de Atlanlische
hel I\og nel, die melsjes zijn min· O\'er5teek \lIlllen mal:en. Daarnaa.'t
deoaxlg. Te....ijl die kcrels nag ",~rdt het oonsw>at maandelijks
noolt eerder hler zijn geweest! Het geeoofronteerd mel lVointlg lot
gaal nu al Jaarlijks om ruim dul· dertig huwelUke!\, mecstal tussen
rend a&n\7agen.·
een 1\ederlander en een Domini·
In de lWintig jaar dat consul·gene· caanse.
r..,I, Johannes (Jan) Adriaan.., Dc Nederlandse politiC gaal, om
onz.e hoogste diplomaUeke post in commen:leol sekswetk Z() \'eel mo·
dc DominieMRSe Republiek yer· gelUk te voorkomcn. bU visa-aan·
vull. heen hU eelt op zUn ziel \ugen n. of de Nederland.. gas!
gckrcgen.•Ik sta arstandelijker Ie· heer genoeg geld heeft om het
eno-.-er de~ wgenaamde 'VtOU· rerblUf te betalen, of hU op een
ndel' dan vroeger. Negen l;Warte lUst Yoorkonn en of hij in
~

GelderJ~nder

ZUTI'IJEN • Oat hij 01' 4
npril "au diljlUU'""t\ 19-j>u11l"
'n"01J.w oDLv~rlh:: "auwt eell"\
. wonmg K.aJl de Burgcmeeatcr
Dijek'Dee.tcrweg.
bekeade
Zulphcnaar P.II. M. (44) giote
.Ten. Dal de oatvocring Ills doel
had 1UlJU' (., dwiolren yoor hem
te blij"en werken Ills p~ti.
III ee, be.lreed hij co h leT.

: Officier van ju.Ulie mr. J.R.l.
:nn Wijland dachl er andero over.
...Dil was eigenlijk gewoon ordi
-nairc vrouwcnhandeJ". aJdus .de

.0Crider. die drie jaar geYangenis· Btraf eiSLe Yocr wat nij nocmde
· het 'absolute dieptel>unt' in M.'s
eriminele loop1>3an. Tegen me<le
dader K. F. (23) ei$te hij twee
:jaar gennr,enisslra!, plus de I.e.
· nuitvocrl!'Jl"ging van dne maan·
:den en doe weken geyangeni...
· stral die hem cerder voorwoard...
~IUk waren opgelcgd.
:'BeschermeD'
lIet slaclltoffer yan de ontvOe-

Zu~pb.n~

X\\"Llr.

Eon I'CeI groter prahleem is h<l
feit dat l'ederJandcrs wnder \'cel
prohlemen DominJcaanse kJnd.",n
kunnen 'erkennen'. ..Nedcrland
sleekt geen hand ul( om dit pro
bleem op Ie lossen_ Als cen lund
eonmaaJ is erkend, heen het door·
gaans binnen
m.aa.nde n ee"
"ederJands paspoort Vaal< IS du
aileen lten s1imme true om de
meisjes In Nederland in de prost i
lutie te ktUgen. En wie krijgt uil·
eindetijk de rek.ning gcpre••n
leerd '"OOr uilkeringen of klnderbu·
slag: niet de eriminele \'adet'S·.
maar de 1\ederlandse samonle
I'Ing", zcgt Adriaan.se.

tv....
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(Van een Ollwr Ye",laggeYen)

("e!VOlg van paglna 1)
NIEUWl:GEIN Job I.e
BoekhorS"t (29), ~talt "an d.
Nleuwegelnoe cscort.<nvtce 'He
&< She'. verschlet na yUllJen jaM

Ie w1l v""rzlen. •WU boud." 0""
aan de "'etle!1lke greru """
aclJ ttle n J"at. en we dwtngen
J1iemand. Mensen die In meosen
lwldelen vtnd Jk %leUge pert.ret.
len. 11< heb cia t ech, nlet nodJg.
~':~l~ ~~ID~';U:~ Ik
word dagelljl<.s ~beld door
he~ anolllelDe teleloonlJe waartn lIle~n die bij nns willen wer.
helD mlndedarlge jongetje.. I.e ken"
koop werden aangeboden, lI..lt
Voor ~Ver T~ Boek.burst w~t
hem weI plsslg l=aalct. ,Het Is l:l er geen spralle van <eD georga.
ee.D smer1g zooll.!e. "'1M ll< n1lu n1aeerde handel ID Jong<!lls,
IDee to IlIa.Un WlIllebben'.
..Maar als J U$ ~Ue Illet IngrlJ p ~
Woensdag werd 'He &. SlIe' za\ er >:<:ker cen geo~d.
voor he~ eerst ~beld door cen handel tOOleD. In ten land als
NederlaDda sprekende man. die POlen vtnd Je ~noeg me"""a die
verulde san PooLse longel.ju te w. t II' eten hehbe<l".
kunIlen komell. .;Loveel Ik II\IUIr
Een goe<le en gemotlveenle
WIlde. Ik mocll~ er OOk mee doen homo-prosLltu~ kan vOlgen Te
Wll t lk WlJde. II< vall4 het cen
Boekhorst zon I~OO gulden I><r
ran: taal<, dus ll< heb be~ maar ....I< Yer<!Jenen.
even worm ~houden'.
De beller maalcte %lob Illet be
!<end en wilde ook geen lele(oon
Tlummer geven. HlJ wu weI t.e
o~~ ~leUW8blad 01-08-92
rul!'beUen. Oat deed hlj donder·
uagav-on<!. "'...... blj hlj %ljl} Ban·
boo hernJeUwde. OllMOV ~loot
1'e Bo<khorst de IIOUUe In te
scl\akelell.
.
Da L bleek gelDA1<.l<eUj Iter ~
""gd dan. gedaan ..In Nleuwe
gein ",Iden Zl' clat er nJemand

een beruchte bulltl woonl. ALi al·
les In orde Is, geeft Den Haag het
groene liehL I\Is het mels.ie bn
""ntonen dat ~e, bij\'oorbeeld als
danse",s, op kan Ireden In ecn
club, Jevott een visum nauweJUks
een probLeem op. Oat haat w"rk
'leh dan niel beperkl lol 'dansen'
is een andere zaak.
01' dil mom<"n1 ligt b~ de Eersle
Kamer een "'.., [So ntwerp dat me ~
EG-onderdanen verbledt om III de
prostiWlle werkwm Ie zun. De
weI is bed...ld om de locvloed >an
'exotischc' en Oosteuropese \I1'ou·
wen In Ie <!ammen en de I'TOUWCn·
handd onmogelijk Ie maken De
,erwaehtm~ Is eehwr ~lom dal
nlet· F.G· I' roslll uees, toeh al v:w k
jliegaal "'trk=m. no& "ord'" in
hel .liminele .Ircuil wrtelld wi·
len raken.
VolR.ns Adriaanse YOrmen de loe'
rislenl1S<1 nlel hCI groolite pro·
bleem_ Er zal wei cens eCII meisje
tossen utten dat haat ""'kantie' in
Nederland gebru ikl Om ma nne n
aan hun gerier Ie helpcn. 00. aJ\n
de schijnhuwelijken lilt hU nlel zo

van de reeberche aanwezlg "'as
Tk heb toen de :seertt.aresse van

de burgem~ter gebeld ell die
..,1 da ~ Ik \!l.Qandag maar Illoost
terugltowen'.
Vervolgens r.ocbl Te Bocl<
horot eon tact me t de Utrechts.
Kinder· en ZedenpoUUe. .ze
zouden me lerugbeUen. maw- Ik
beb DOg steeds Illets gehoon!. Ik
vtnd da t «:ho.ndallg. J e kun t ~
zaalt aIs deu toe.b n1et lal.eD 10'
pen".
De U~tse poUUe bevesUgt
dst de ItWe<Ue Is gerneld en
doorgcsllrvl<en. maar clat het
cen talll< tI voor de Nle~1n
so poUU.. Te Boekhont WU
dSllr1;lver gebeld worden. maar
da t tou er In de dn1lct.e IlU Inge
sclIoten
Tt Boel<hol"lit benadrUkt cIa~
zijn bedrljr op oen legale en be
lr<luwbare manler In eon beh""r.

""no

.Eis drie jaar tegen Zutphenaar voor ontvoering vrouW

'Ordinaire vrouwenhandel'
ring zcgt cen week of Yijr als
prost.iluec gewerkt I.e hobben
ycor M. Volgen. M. klopt dat
niet; hij zegt nlleen oemiddeld Ie
hebbcn in de huur 'o'3n ('en K.Yncr
vcor de vrouw in hd Amhom..
Spy··ketkwartler. Hi) ""DO eehl.er
we regelm. tig op dn l ad ~3 aan·

wczig; volgcn& cigcn ~ggen Of'
't'erz.ock van de vrol.lw om haar te

beschermon leten eyentuele 13.$·
lige kjanten.
.
Kort voor de ont"ooting dook
de "rouw onder in Zu tphen. Vol·
gen. haat verklaring wilde z.c niet
I•.tlger yoor M. werken. rl,e haM
de tien lot \'ijruen mille die .. m
dJe periode bad "erdiend. nooit
had uitbetaald.
M. kW3m 31 snel achtcr de ver·
blijfpluts van de vrouw en ging
SJ-men met medevenlachte r. In
de naeht van 4 april nUr het huis

aan de Burgemeesler OiJckmC'Cs

tcrweg, WOAr do vrouw \'erbleet.
Hz" hnd de .Ieulel.
de kamer
nog, die wilde ik torug hebben.'·
lIet duo Mm cchl.cr wei hand·
hooien en I'Lnkba.nd moo. Volgen.
M. was clat hel werk yan tUn
comp""n... Ik ..isl niet dat hij die
.pullen moe naar binDen had ge
nomen.'·
lIet ,Ioehtoff.r wachtte' hen,
aldu. M.. op ..met een groot mes
in M handen". Nadat het tweetsl
de yrouw ovcrmeeatord had en F.
ZJch met handboeien aan hUt
had va.slgcklonken. werd .., 10
een •u (,0 l(OOuwd. Buurtbewo
die bel gcgil yan de v",UW
hOOrd.Ii, Blocl(Cn onmiddeUijk
al"rrn oi) de poiilie. die ecn z.oc.'
aeUe Logon.
M. 'Oi ,,"leren d. ~ hiJ n""r de
polltie h"'l willen r\Jden, omdat

V""

""l"S.

ht) de .Ieulets waamnar hij op
lock was mel had ku II ncn lima
I

den. Vor kwarn de auto Illel, want
de.... raakle in de omgevmg vall
het Graaf Ottobad tc waler. Te...
... ijl F. huLp ging halen en M. bi)
de yrouw bled waa=huwdc <en
voorbijgan!:er, die de au 10 in de
sloot zag IIgKen. de politie. Korl.
duma werd de VtoUW bcvnjd.

'HulpJe'
Voor de offleier stond yast dat
M. mel t'Jn actie het .Iacht.otfer
In tUn macht had willen houden.
"'£C... ~ h""n hij hear g<:8loopt
mel .oeaI"" om hear aan het
werk to houde.\ ~n aI. tlj probcert
zieh aan hem tAl ontu'tkken. rea·
gect\ hij mel intimidalie en bruut
gewekl." Hij eiltte voorde onlvoe-
ring en C<)n nantal dicfslallen, die
M. "orig jaar gcpleegd heen in

Zulpllen, dri. Joa, gcvangenig
sttM

De Zulphenallr is, 7.0 bleck uit
rappol1.ago yan het CAD, al sindo
de ;arcn wvenliR zwaar 'Ycrslaafd
Un coca·in~ en Ucschikt Qver een
uJlgebrcid sltalblad. M. liet gislA3'
rtn welC'n d~t hij van pJan is een
behandelinlS lc ~ "olgen. IIi)
kan in aUKU6t.u~ L.c,rechl in een
aOllekeentrum. "Ik ben nu 01' cen
leeD.ijd f,"ckomen dot ik defmitief
wil sl<)IlPCn'" Ita.adsman mr. Van
Zw,elCn pJeitte eNOCr M. in de
gclcgenheid Ie .tellen de behan·
deling I.e bel(innen. .. DaN Men.
de 8amenlOYlOl( ook baa! bU."
Medednder t'., die niet Oil de
.i\llng wilde Ycn;chijnen. word
door de offieier betil.eld alB het
'hulpjc' van de 'gralC mC<'liter'.
Oal ncemt niet weg. old". de
omeler, dat f. "" n ""en grot-e
Yeranlwoordelijkheid dra3l(l YOOt
de onLYocring. Hij eiste, mOOe ~.
.ie" het l(CweldsYerlede n van F.,
cell gI.-Yaogenisstraf van twe<;

jaar.
Uilspra.>k
juli.

III

beide taken Z2
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Wat mij aI verbaast sinds ik jaren
geJeden mijn kantoor had midden
in de Amsterdamse rosse: bllUt1, is
het hypocriete doodzwijgen van
erotische attrakties in toeristische
werving door officieJe instanties.
De buslactingen giechelende toeris
ten die ik 's lomers langs mijn deur
aan de Oude Zijds zag trekken,
wisten die wereldberoemde attrak
tie evengoed ~ te vinden.
Maar 0 wee afs de otficiele instan
ties zo'n anraktie niet aIleen dood
zwijgen, maar 2elfs proberen weg
te werken. 'Zoals nu gebeurd is mel
de roernruchte Bugis Street in Sin
gapore, een van de toeristische
trekpleisters in deze verder bijna
'antiseptisch-saaie' srad. BUgls
Street, met zijn honderden prach·
tig uitgedoste travesr.ieten, moest
wijken voor de ondergrondse, maar
is DU herbouwd. Belaas net zo
'clean' ais de rest van de slad. Te·
leurgeste1de toeristen zoeken er
vergeefs naar wac ze gehoord had

.

. EEN HOER IS EEN HOER
Bij deze teageer ik op hel int~rvlewfnel de gigolo in VIva 25.
Het is de laatste tijd kennelijk een trend am deze verwenners
aan bel woord te laten, Op zich een goede ontwikkeling, Waar
ik me echter vresehjk aan stoor, is dat ook-.in dit beroep mannen
een betere positie loebedeeJd krijgen lof Demen). De gcinteT
Ylewde stelt met kJem: "Ik ben en voel me geen proslitue." Zijn
verwennen is kennelijk van een hager niveau dan dal van Zljn
vrouwelijke colJega·s. Wat een ODzin. Meneer vethuurt zijn Ii·
chaam en is daiiTom hoer. '
1k schrijl dit terwijl ik in het zonnetJe voor m'n Taam ZIt in een
plaats in het oosten van helland. Ik heb vele vormen van prosti
lullp. bedreven, in een club, in een pl:ive hui~ of ais escort. Ook
ik ben nachtenlang met rijke zakenmannen op slap geweest,
soms zander sex. Maar ik doe ook het 'Iopende handwerk' ach
Ier hel raam. Ik ben een zeer gopde studenle management en
werk (reelance bij een van de groolsle bedIijven in Nederland..
Ik kom uit eeD licfdevol gelin, heb vele vTienden ell gebruik
yeen drugs, En ik ben dus hoer. Ik ben daar misschien niet trots
op, maar proheer bel tenminsle niet mel rotsrnoesjes voor me
zell goed Ie pra tell,

ANONIEM
vIva H/01/92

NIJ~mGEN - Een Z7-jarige inwo
ner uit Tiel die een bezoek wilde
brengen aan een prostitlJee aan de
Nieuwe Matkt wen:i"lo wocdend
over de prijs die de vrouw vroeg,
dat hij haar mit insJoeg. Daarbij
raakte hij ernstig gewond aM' zijn

Gemeenten geven gehandicapten
Vat! onz~ Ye~aggt'f'6;ler
nit"r lex te regelen. Dc stichting Allt"r·
DEN HAAG·,. zes ~
~.m<,:a·
nati~v~ RdatiebelluddelinR; arran.geerl
,ge-ve-n a:etwldk.p1 en geld VOOf' sex. daarom coruar-um \'IOQr' gehmdicapten
De &eh. nd lea plel1l kunnen va..n )oj un oli· met VTOU'Wtn of m.'ll1nen die yoor die
ni.ma(c inkom!tl') de kostf:n van sek.sue~ IIlemt.erleaing wonlen betuJd. De
Ie d.ienstt"n met zel! bell.len I vln~ri die' pl·ij., is ISO cuJdrn per rnd.rhall uur.
It.Q'\lt'C'nten.
Joarlijlc.s wonl' voor vijfbonderd gehaD·

...,V,n

~, .. _

r,

dk.ap,en bertuddeld... .
~ ;"
·,v..oordner R. Vere.ulrevao deSticb·
UIl!: AllernAtieve Relaliebemiddelin&
vlrtd, dal n~kenfoDd..v.nof verzekeraarr
de ~Q"en moete" • ., &De<l en vanseJcsuN00 rdOOSt pold er e~ te" 3 !oj .dgc g~ ele di.....verl.ning ,oor gehandicaphillld,cap,e man. De r... ~ bepuld. dat tea. VoIC'ns hem :Qj" .r us i leYen
de g.meent. de man .Ik. ma.and 65 g.m...ntea lIie .ergooding ...kennen.
ze belal.n dat doorguns vi. d. bij·
jl,ulde" moe' Ru'en als biJdrage in de
X05ten van ~n keel" seksueel c.onl~el .ondere bijstand. Bii de t""k.nning nn
per ma~d.
d""e bijsund Z>Ja gem...a,ea IIOUw~
He t L$ yoor 8cha ndiC3 plen nit t ahijd lijks gebonden "n ..egels van b.t rijk in
mogelijk op e-en niel·f:ommucl~lt ma~ de wij.c ...aatop ,. het geld bested.n. De
..

7

De stlcbung Alternarje.e..R.elatie/le
mi.ddeltng meld. di, i.n t:'f'D Tuctie op
~n uiupraak van de ~d van Stale U'l
e'en proc:td W-e' tUSHn deo getnt-en le

beb.n&tijJcste norm is dat ten aan.ngtt
ovu Hn n:unima.a.I neuc>-inkoOlen bt
sdlikL
Va.n de &ett'lHntC Papendrecht is bf..
kend <lat u <ftl ~pte lnwon.r
marndeUilc.s eon bedn& be.... lt voor
""mm.rei.fe sex.. Voll'ns P2pendcecbt
parlid lIlli'"'~piien is het-iii~loQ&ebtuiltelijk<latk""'.... YOOrthe~pi.
via de llijzoadae bijst.and worden v.r&oed..
Ook bij de 31~ JDoUl in Noord·
_ldOT bgt..en ~P<'Uusch><Ivies
len crondslol &On d. maandeiulc.se (00.
lXl.o. In :run geTal hed't een psych..
looc bep>akI <latde matl g<baat is bij eeo
rrg,mdelijlc.s 1<XCQII1Xt.
To< nu toe is bor _tllWcJceUik gebl~
nn YOGr d. IlWl .... zijn k"",en t.
dec1aruc:n.. Hij h.e-eh .a.an..-uen voor

bijdrage voor seksuele contacten
via de AAW. de &etde de kosten voor de sextheraple r.e d.,," bruok.lc:m.. Y01I..1 il.teT een nieuw
AWBZ en hellickoll(Ollds Via de AA W be(a)en JULst onldar de miJn nog P'rGCe- oord,«L
wQl"den in pri.nd~ lc.osum beta.a.ld dl~ dur.. h... fr lopea voor .ergoeding vi~
De lUad ..... SI1~ beeft bij bot oor
.p::ehandi,"p'f':n <eX1r3. Inaken (in vtr~4' de AAW, AWB2. of Zl.kenlonds. Een
lijkrn" ,"el llie,·gehancllcap,ea) om con &!g.men. re~.1 bij b.t goY.n van bij. dee! duidelij1c gemaakr <la, op pre«
boeIt te worden I.re
'norm..a..al lleven' Ie ~unnen hebben, De s.. ad is <lat pas to! uitbet~ling wonlt detttwuking
AWIIZ f"'ande" ..rplee&k05ten en b~ overa'pan ais .r geen andere socWe kend. Uildrultl<e\ijlt IS be\luId dot de
. rondere'1ltlilolooSte,,', bel' rlekenloDds uitkerinl-of fOlJ'dOt"4ie de k""'e1f'lDIl') .,eroonlelin&J"I' d.e Je1Il..ea~ Noordbetaah .~r ~.,. ~. lnediscl)e moe teD" verc.oedeQ.. ~::-- A'I _ . . . . . .' -:.. oostpolda ntet·wQ UII"9 das:4Q.'alle·
...•
'~ .ergelijlchare
"mu.n sext.berapie
kost..,.
H• .-provinciebestuur had oehrer an·'· moel worden v.r"oed.
De :Liokento"dsraad wt in ""n r<lte
De Geb.andicaprenn.ad is bot mer dol
tif" weten ,Lll eeen ziekenIonds de man de.. Keoordeelcl en aI bepa.ald dat de
in de Noo. dooo'polder _"De<ling kan l~meeQte bet ceJd r:noet: gellfen. De Raad luwe ft'ns. Woordvoerder E. van
Beven 'omdat fond.sen nooit geld geven van Stat. heert dol provincie-«>rdeel Udell:..A1s een th.nP<'U' aangeelt dot
m;Ja.1' alle-en 'rtrstnk.kingen levuen', oYergenomen. Voornaam .. rgum~nt sex een oplossin&- kan zijn. cb.n moet bet
aldus d. ",oordvoerder. Theoretis<:h %Ou voor de Raad van Slate is cUt het Hn geld ergens vandaan komen. Maar 'We
het fOl\ds toCrder een prostitut(e) of sex· gering bedta~ betr.ft 65 luld.n per .egg.n niet dot ... een "ehandicap« sex
Lh~ilpeUt Itv~reD dan' M'n '¥ ergoeding m~nd. H.t gaot .m eo" voorlopige be- nodi' heeft. die maar our de bij.t.and
.lissinc.1n ""0 Ian~.r Iopend. procedu· m""l lopen. H., pat om individu.le
daanooor
Dt=: gtmeente Noordooslpolder wei· reo wurin ~.ue details 'Ian de zau wor- beoordeling."
ver~Mding IO~l

met

~

Volkakrft/lt

Hon~ca ell handdaren kJagen st,
en been, want het slechtt: nieuws
verspreiclt zich snel: er is niets
meer Ie beleven.
Je moec er tach niet aan denken d
de koms! van lopklasse-hotel The
Grand aan de rand van de 'rosse
huurt' in Amsterdam een of andeJ~
fatsoensrakker bij B&W op het
idee zou brengen die buurt te 'sa
neren'. Want een prostitu~e in tan
gaslip mocht dan wei geen kAns
waken a1s 'LIDdmark' in de prijs
vraag van bet NBT, als anraktief
imago-element is ze voar Amster
dam onmisbaar.

Prostituant woedend
over prijs

lU....eta Hor..,. 03/01192

l~

den 'dat MOET je gezien hebbe

hand.
De man werd vrijdagnacht om
kwart over cen bloedend aange
troffen op de hoek van de Lange
Hezelstraat met de Pal'kweg. Hij is
overgebracht naar het Radbou
kenhuis waar bleek dat hij
zenuw beschadigd had en geope·
rcerd"moest worden.

AFKNAPPER

Van eell OJUer venlaJge..,ers

BREDA Eel> 14ken
man. die aleh leko" If''dMJ'l
VDell door ""n pc""tltu~e,
heeft levecgeet. aangek lopt
blJ kanlOllrec ht. r m r. H.
Koop lD an In Br'd... De m o.n
elite V\J Cd wend guld. n von
de vrou ON wegel1:!l .....an pres·

l&Ue.

HlJ ba~ de prostitute lnge·
buurd . OlD tegen bet&1lng
van rela· .... .,..bllJfkoateD
een 15·daag:a. velcantle In
X.l>ya door U brengen eo
bet be<! Ie delen. Ter plekkc
..er~ echt.r DIet &an .IJ"
Huuele- verlarlre-n.s
vol·
d.......
.
De kAnlonrech ler I. van
oonleet dat de man .lell te

2~/07/~2

df:! Gelt'!f':rll!lt\d@r 0]/08/92

14

gelDakkclljk It.eft "eergo
legd. blJ de be. u...1 ng van
dJn vaka.ll11egenole 10 I(e·
nra Oen elgon kAmer te be·
troltken. De ,,"eMer me.ol
dat de It&I<en man t!jd.... h et
YerblljC In It.t va.ltantle·oord
v.rwoe~e poginge" II> het
werk bad moelen Itellcn om
hur bet contract t. Jaten
nalevan.

Het

Vel"\lfcer VILD

de pro.ll'·

tu~e dat de overeenkomsl
nletlg verkIKAI'd dl~nl te
worden omdat hel cOQlr8.cl
In lJIrlJd to mel d. goede ..,.
del1, werc:l 'Verworpen.. "Een
pro.tl tu lle-ove"",l\kom.t
~an III de hu!dJ r;e tlJd nlet
worden aange m er kt al. In
.trtJ~ m.t d. roede zc~ell'·,
a1~"" tnr. Koopman.

aleal grau.s

. - - - a.' - - . - ..-. -

in'Den BOSCh
Van een verslagg~ver
DEN BOSCR - De 8Msche poUtie
pat vana' vaadaag harder optl1:l
den tegen de pl'Olllitutie aaD de I
P8rallelweg jn Den Bosch. De Ii,,- .
,.Iende dames moe'en al5 ze opge
paIR wordeo voortaan boetes beta. ,
Iu tusseo dill 250 1Il0 500 gulden,
Als cen prostituu 'Voor de derde
ubtereen\lolgeode maal aanp
t;euden wOl'dt. krijgt ze een dac
vurding ell moet zlj voor de kan

toorechter ~hljoen,
Burgem.. ~ter
D. Burgen.
hoofdoillcler mr. E.lQop van jus
title en korpschef J. Scnreuder vall
de BOBSche polJlIe' h.. bben dit be
s1oten. omdal de prostttutle, on
·danks eerder gemaalcte afsptaken,
doorgaaL
Tot nu toe betaalden de dames
ceo b&te van vijttlg gulden. Meer
derjarlge prostitu6es bela len vanaf
vandaag ulj de eerste aanhoudlng
350 en blJ de twej1de v1jfhonderd'
gulden.
'1
Volgens
.'
persofflcler'
,Ar-. G. Regellnk heeft bet. ver
"herple beleld niets te inaken met'
de komst maandag van de Bosni-:
sche vluchtel1ngen naat de nabij-'
gelegp.n W!Uem I-kazeme. "Wij
willen al langer de prostitutle aan
de Parallelweg bannen", nIdus R~
gelink.
.
Voorheen gedoogde de gemeente
prostltutie op de Parallelweg. In
'april 1991 kwam daar een elnd
aan, maar de prostltu.:1es wonnen
, een kort geding tegen de gemeente.
De rechter gal viet vrouweo t"....
steIomlng tot 11 oktober vorig Jaar
te blljven t1ppelen en gal hell de
·tfjd P.en andere werkplek te zoe~
ken. Sindsdlen echter is het aantal
· prostiluHs gegroeid. 'Vonge week
wp.l'd eon 20-jarlge. prostltu~ lilt
Eindhoven 'u tijde.os haar werk
'vermoonf'- .
~

Ds;blad 01/08/9Z

Van 0""" 1I.",laggever
ITTERVOORT - Een Do

minieaanse
prostitu«'
heeft LD de naebt van n
terdag 01' zondag in Itter
voort ~lfhonderd gulden
en later baar diensten
aang.boden alln de mare
chaus.oees die hanr en eon
landgoool. bad den aange
boude".

De vrouwen uit de Domi
. nicaanse Republiek, 20 en
22 jaar oud. spraken al
leen Spaans. waren nlet In
het bezit van identi-

•

lll"'-".
De

kame, van een PlOstit"~ binneo.

gedrongen. Hij kende de vrou w &I

haar !:eveu met de dood. Aan
dP.2e situatie. die 1O'n tien mlnu·
ten duulde, kwam cen eind toen
drie door ande", prostil.UM ge
waBJ"SChuwde poliUe-agenten het
pand binne"vlel~n. Oat ll"'beWlle
ornstr-eek.< hall acK In de con
stomatie wist de gegijzelde
vrou w Ie OOtsnapl"'l~

Pnv8"titliees 'aangehouden
'

DE1N BOSCH - De Bosscbe polltie
hee!ft vrijdagavond op de Parallel
w~ In Den Bosch twee vrouwen
aatflgehoudcn wegens, prostiutJe.
E~ van hen is van Roemeense
afI60mst en zal vermoedelijk door
de- vreemdelingendienst worden
ui~wezen, omdat ze geen ver
b~fspapier~ beeft.

Scbeokels uit Eindhoven Is
algelopen nacbt in de I'hai:
maclestraat in Den Boscb'
,doodgeschoten.·
'.
In verband daannee is de
ex·vriend van het slachtoffer,
een 43-jarige Eindhovenaar.
aangehouden.
Het motief voor de schiet
partlj moet worden gezocbt in
de wereJd van de prostitutie.
aJdus de zegsman. Het s1acht·
offer werd gevonden door een
polltlcpatrouille die op bet
punt stond in actie te komeE!
t.egen een santal straatprosti
tuees.
.
&-- :.
_leu- v/4 Dsq 23/07/'12

De politio sift oven,ens g<!etI
IlOOIhaak om hi) de prostilu6es
aan de Bolddllg1ha.ag erlt'a vei.
Iiglle~n Ie !>erne.>
omdat het IOaalldapvCllld ten in.
eideot bettor. Het geweer daL de
VOt'denur hi11ieh ~ Is vol.
8"1\$ de politie in bet bu.itenl8lld
verkzijgbaar. Vooral de 800ft m~
. nit.ie Un bet wapen uer d.ode1\Jk
make... De Vorden...... gebruik\e
patr<lnen met behoorlijk voellood
en weinig hagel.

.

IJlllD

langer. Onder bedreiglng van oeD
zogehelen riotgun, een geweer
van zwaar kaliber. wilde bij de
vrouw Jlijzelen. Hij bed,...il/de

Osglllacl voor Jlo<ml-L1.IoIlUZ'<1 15/07/92

DEN BOSCH, donderdai
De 2G-jarige prostitu~ si

alleen gdleurd ala een YaI1 de
ageaten de IIWl had ,etn>tJen.

was maAlldagavonc!
omstreek.< kwart over zeven de

c...

in Den Bosch····"

-,"

gllZe~ ~ven)

Eell pollUl!Woordvoe1der _.
kiaarde d&1 de actie comet ia
-.erlopen ell dat VOIgeDl de juiste
lln>ce<!ures 15 ·gehandeld. Er be·
stond Immel'S geeD enkele zeiter·
heid o«r de toestand van de man.
VOOr het>elfde geld was hii nog in
leven geweest .en was hi! tdlie.
tead en &I our bult.en gekomen.
Vljr agenlellllieldeD de d....ropening waal'door de VordellUl' qn
sclwilplaats bad moeten verl&len
2,5 uur doarom nauwlelteod en
met geLrolcke" pistolen In de gaten. Achtent lte'ien d~. vooe

Denzler \Q!l pas e.n p&ar wek8n acUe( I" " ••rlen. Voo, die tijd werkle
ze lJI baar vroeg.... woonplaats Kewen. 20ndagavund wer<! ,e ••"..-hel
laalst In levende IIIve
1en. M3Sl\davnorg.n yond ...., wandelaar IIet
IUk .... de vennoonle vrouw in de bos$en op de Scbtleve...helde.
SeeLle heen .118_0 <lsI de "","\II' In lede' sevaJ door seweld om
bet loven Is gel<om.n. De pn:cteze ~DOdsoortaalr kon vamvege de ""Ie
~ndiJlgen op het l!chaalll nog oJet worden aangegeven.
De "..rloNe pollUe Is nu op ....k n.ur me_n dI. M. Denzler gckend
hebben, ··oJ die Mar wei .ell8 hebben gezieo, n\~11 ~e afgelope"
ItOn~vo~d. AIle inl"onnatio wor,h lIIet ul~~ ,disereUe beh~eld. .

doodgesch9te~:'

. . ...,.,.,.,

~...

DEVENTER· De poIlde heeft IlJUlldapYODd op de BokJ<io,p
hull' bijll.l 2.6 IIlIr yoor DIeta Ia apuua!alt ~ Efta ..... de
Idolt ..... du uur 'tiel bet a~e ~e_ de llor-dt:dil:a
-.. blmma ...... de 23-Janp VonleDaar deb bad ...".,baABt.
Later hleell clat bij ~D IlalC KIlt eD kwart . _ KIlt . . .
onTled-en. Hij bad alehzelf doodaacbota.

Palitie zoekt klanten prostituee

.

........

(Va.a een

HEERLEN - De Heerlense poilU. is OIl ....k na&r kIaroten """ de
tond.l&.in " ..erlen vennoonl. DwLse prosUtuh. de 32·j.rige M.
OerWer. Op die manler hoopt het n:chen:heteanllets moe' Ie welcn
Ie koltlen oYer de IIMlrllen met wle d. Yermoonle nouw valter contact
lwI.

....- ....,.~

nur voorinval bij
bordeel al dood

l1e U!0bur9.... 28/07/'12

Prostituee ·(20)

, eo_t

- "'" -

Tocn de mare<:llaussees
hen wilden m~nemen
naar het bureau in Weert
bood een van de vrouwEin
hen vij!honderd gulden
aan en vervolgens gratis
haar diensten. Op verden
king van paging tot amka
ping werd de vrouw vaor
.I .
geleid.
Een ondenoel. in samen
werking met rljks- en ge
m...ntepolitie, wees uit dat
de vrouwen in Nederland
In de prost tutie werkten.
Het tw.,.tal ceisde ver
moedeli}k via Spanje.
Frankrijk en J:lelgi~ naar
N eder land. Ze worden
binnenkort op een vlieg
tuig na:u de Dominicaanse
RepubJiek gezet.

dienSlen aan
no, aanhouding

TIppelaarsters

~ngehouden
NIJMEGEN .- De polltle heen
maandagavond In de 0lll/lovlllll var]
SWloJlSjileln, Stlelijesslraat en de

: ~Ml$lrgerslngel ~n YrOIfWE!n
aangehouden'. en
naat !l~!-bUltf;.lL..

~3e:viOuWen

In t.o\.a.>.l welden &eM seboten
gelos!, teS door de Vordenaar en
t wee door de politie. Het laalste
scbot ..n de VordenUt was op
~ijn eJge-n boord ge';cht. Uit lijk·
seboowi ng lcwam vast tc staall
dat de man niet is geraakt door
een politiekogeL Op bet lijk' van
de I nan is vondaag seetlc venicht
in het g<!recbtelijk labo...torium
in Rijswijk, eon standaardproce.

Ie In ~lt

.,'

dUle. De rijkm!cllerdle is 01fC';
gens "iet ingucllakeld. Uat was

boete openstaan, toaIs later bleek.
Vier van de vrouwen mmen ult
N!Jmegen, twee ult Amhem en Un
ull Lunteren.
De polltie heeft de vruuWen meege
nomen omdat er Yl!el klachten bin·
nenlcwamen ,oYer overlast 'In de
buun. De vrouwen kregen een pro
ces Yl!rba3l en zUn Yl!rvolgens weer
heengezonden.

~

de
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HEERLEN - De vrouw die maandagniorgen dood' in het bas op de
Schrieversheide in Heerlen werd gevonden; is een 32-jarige' Duitse .
hero'ine~tlljlia Van de dader ontbrcekt nog jeder spoor.
'"
H~t slacD:er w:erd herkend door twee politiemensen, die de vrouw .
• zondagmorgen nog geeontroleerd hadden ~ij het NS-station in·Heer··.
.\ len.#E;· ....:;-:: '-,' ... ,J"':( ··~.(.;5:~~.~' : .;.~.., ~ ",' Or.
•
• • .:' ,
~:: Heffeeherche.bij5i1iid8~ dal 4«(-moord ·oriderzoekt. ~m tijderis~"
.~~ het buurtonderwek in de :omgevmg van de vindplaats van het Iljk tot' :
'/, de ontdelddng' dat 7.Ondagavond drie 'auto's op de p3r~rplaats bij de .
1_·

was van drle

gram cocall1e. Ook had zU nog eell

JI;>odc']feer}eii D.~itse· pr6'stltuee ~.t.;":,
~.~

meegelLomen
,

III .de leeftijd Yah III
tot 42 jaar zijn aangehouden we'
gens tlppelen; een 41~arlge vrouw
omdat

Sectle

'

Steirenwacht .hobben· gestWl:;~ :~~~~~: I'~''';~' J'..~~ ~.~,,,~~:.:. Pft''-"='1"":'1'.:5.,5::

''''Het'ljjk' van'de'Viouwwe"ffiian~o'en, -oor·.~1t"VOOrbU· .~- e;..~.
''''~''d"''
.- d'~
::'l;.:(f' ~ 'd1>~S~"'}"~">~~d'"''
.~
9n er;·d''''~·~:I'_':'·'''lft'';;;'··!4..:,
e lIlonWl.t:n'1"":~,een.j\'JUl
b\l e~
~"!~6·9P.· e?f\!

;£ sCm,i~"'fSlieiae'gevond~~i~~
,ve~e~~Vu~(li~~~~e,.~~;~geS!!~iJ

~,~~n,;';!lOr;~~nh~~ 'slacht9ffer, .Haar .;lden~lte.l~ .18 r~~l~,~~~.'j ~e~~

. gG~~d~~~~ ~rd~~r;~~·~hJllelij.n~ ~thoP;i:lDee.~~~,~g~~:fi-i:
1SWIIU UG6 we
secloJe Dp et k veule t... .~W~ ........~... ,:'i!'
:.- worden pas vandaag verwach( :'.-. .:- .: ,::.--..--; '~~~:e.!:?~ '~~ <i.i':'.:f ;:hr$.;
..:.. ·:"L.-""'l:}i1~,.:.,\i.;l,.,.;-tJ2titii;;-f.';'£Ti:it·~l&::mF>.<i..t1ds~m",_~1.i,:;.;'"·.",,

f.·

de ~1IlJr.aI' 24/07/92
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TUBING EN (EPD) - Volgens
tie Oult.se oq:-Il.nlsatle Terre
des Femmes. die opkomt
voor de feeblen van vrou·
wen. >:lJn In Myanmar (Bir.
mal In de afgclopen maan.
den 2S aan aids IlJdende
pr.,tftuees met ~·J'aankall.
InjecUes gcdood.
Myanmdrese
vPiligheids..
agenlen zouden hiervoor
veranlwoordelijk ,ijn ge
weest, Zij wuden <.Ie vrou·
wen el' meisjes hebben ge
volgd en opgespoord, nadat
z\f vanuil Thaise bordelen
lerug waren gesluurd naar

Excuses, maar
geen geld l"oor
hoeren Korea
TOKYO (AFP/Rtr) - Ja
pan zal geen schadevergoc
ding betai~n aan Korcaanse
vrouwen die In de Tweede
Oorlog als prostituee hebben
gewerkt voor het Keizerlijke
Leger. Volgens Tokyo is er
geen bewijs dat de vrouwen
tot prostitutie zijn gedwoo
gen.
In een officieel rapport da!.
gisteren is gepubliceerd er
kent de Japanse regering
wei dat de autoriteiten een
rol hebben gespeeld bij de
wervillg van de vrouwen.
Zowel de regenog In Tokyo
al5 het militaire opperbevel
waren volgens woordvoer
der Koichi Kato destijds be
trokken bij de organisatie
van de, 'comfort-stations'.
De huidige bevindingen
zijn in tegenspraak met tal
njke getuigenissen over
bruut geweJd waarmee de
vrouwen tiental1en jarcn ge
Ie<len tot prostitutie zijn ge·
.dwollgen. Kato zei dat de re
gering haa( oordeel baseert
op meer dan honderd docu
menten. Verklaringen van
getui,lien zijn niet in het on
derzoek betrOkken omdat
dat privacy-problcrnen zou
opJeveren, aldus de Japanse
woordvoerder,
Negen Koreaanse vrou
wen eisten afgelopen decem..
ber v()()r een Japanse recht
bank excuses en schadever
goeding. Volgens diverse
schattingen hebben in de ja
ren dertig en veertig 100.000
tot 200.000 vrouwen, van wie
tachtig pracent uit Zuidko
rea, seksuele diensten moe
ten verlenen.
Tijdens een bezoek aan
Seoul hood de Japanse pre·
mier K1ic:hi Miyazwa a!gelo
pen januarl aan de "echtge
notes van troost" excuses
aan. Uat is echter onvol
doende gebleken om een
verslechtering van de be
trekkingen tusscn Japan en
Zuidkorea te voorkomen.
A_nUOQ'I""t.s~

C'mInlnt 07/07/92

alu~

de
Myanmaresc
dorpen
waar ze vandaar' kwamen,
De organisalle baseert haar
b"schuldlg,,'g op persbe
rich ten in ThaIland en op in·
rormatie van de in Bangkok
gevestigde 'Oecumcnische
Coaht.e voor Derde Wereld
Toerisme·. Volgens 'l'erre
des Femmes gaat het in de
meestc gevallen am meisjes
en vwuwen die In bordelcn
in de ZUidlhaisc gtad Ranonl("
gewerkl hebb"n en daar te·

Hoeren

Prosti~~es hebben altijd mijn
belangslelling getrokken, hoe
hel be<.lrijvcn van geslachts
wei ik u kan verzekeren dal ilc
velkeer zonder condoom.
geen hoerenloper ben. Jaren
lang woonde ik met plerier in
Amsterdam aan de rand van
de Wallen in flen grachten·
pandje, waar op de begane
het Nle~we ~and 24/07/92
grond eeo peeskamcrtje was
gcvestigd.
.
Ook in Mrika: waar ik vijf jaar
woonde. ben ik me voor net
lot van de hocren blijven lnte·
1
resseren. Nog meeT dan In Eu
NAPELS (AFP/ANP) - Een
'ropa is prostitulie daar een
commando heeft zondagnacht
dwingende noodzaak voor
hct vuur geopend op Afrikaan
vrouwen en meisjes, die geen
se prostitu~es die rich bij Cas
andere mogelijkheid h~bben
t~lYoltunro ten o.oorden van
om voor zlch7.elf, hun kinde
?'iapeLo; ha<idl'n ve,zameld.
ren en verdere famili~ In het
Acht vrouwen en eeo. man
onderhoud Ie voorzien, Pijn
raakten daarbij gewond. Twee
!ijk vond llc het elke kecrweer,
zijn er ernstig aan toe, zei de po
dat In steden als Maputo, Ha
litie. Volgens r~chercheurs
rare en Lusaka v1ak voor de
ging het waarschijnlijk om een
komst van een staatshoofd of
straiactie van een clan van de
ander!': belangrijke gastcn uit
Napolitaanse Camorra (georga
bet buitenland de goedkoop
niseerdc misdaad) die de prosti
stc en meest armza1ige hoeren
tutie in het gebied in handen
van straat werdcn gehaald en
heeft.
naar buiten de stad werden
verbannen. Met uitzonderlng
van de dure call-girls. want die
Allcoaarsc:b.e COUr1mt 21/07/92
hadden hun vaste stek in de
vijfslerren-hotels en casino's
van de Mrikaanse hoofdste- _
den, en moesten op bevel van
hogerhand opdraven am de
buitenlandse vips een genoeg-·
Hjke avond te bezorgen.
'."\'
En in Zuid Afrika was het met
de hypocrisie al niet anders
BARCELONA ..L- De Spaan
·gesteld. Wantdaarvonden8e politie heen gistemiicht 56
en vinden! - de apartheidsfa
pr0!L~~J.lets gearresteerd die
naten prostltutie net zo erg als
het verkeer hadden geblok
getrouwd te zijn of een rclatie
. keerd uit protest. tegen de be
te hebben met een persoon
sli!?sing van het gemeentebe
van een ander ras. Maar dat
lltuur om hen in verband met
belette de blanke huichelaars
de komende Olympi"sche Spe
oiet de casino's en nachtc1ubs .
len te weren uit de omgeving
van Sun City en Swaziland te
waar ze meeatal werken. ' .
frequcnteren am hunsexuele
. Het· gemeen~bestuur van
zwarte plezicrtjes te halen.
Barcelona besloot onlanp de '
Oak bij een internationale
prostituoos voor de duur, van '
sportgE'beurlenis a1s de Olymde Olympische" Speltm te
pische Spelen hebben de
dwingen hun' werkgebied te .
) hoeTljes het extra moeilijk en
verleggen naar een afgelegen .
I Barcelona vormt deze wmer
terrein in de buurt', van de
! geen uitzondering. De gehaven. In de wijk waar' ze :;
meente hecft de travestieten
gewoonlijk werken bevinden '.
en tippelaars rond het Camp
zich de kantpren van het'
Olympisch Organisatici:oD1i~,
vl:In Barcelona en bet ,Prinsell .
Sofia Ho\.€l, waar' zowel het
Intemtionaal ails ,het...Natio
naul Olympisch. CoIJ?:i~e zijn.
ondergebracht.
.
•

dwollgcn >;ijn geweesl tot

Prostituees

Prostituees '. ,);
protesteren

11lenwshled v/b

IfOQrd..., OB/U7/n

.

Nou-stadion te kennen gl
Yen, dat ze daar weg moet
en heeft hen als aJtematief
gedoogzoneaangebodeni
het industriegebied tussen
olymplsche berg Montjui
het vliegveld El Prat. Oit ge
hied. de Zona Franca, Is
schaars verlirht, verstoken
politiecontrole en nauweli
bewQond.
Ook de straathoertjes van
Barrio Chino hebben opd
gekregen naar de Zona
te vertrekken en zij heb
daar evenmln :z:in in. In de
centtaal gelegen Banio C
hebben 'Le schone kamertj
douches en pooiers om h
nodig te bescherm~n. En
iii heeft de gemeente bel
voorzieningen Ie treffen in
Zona Franca, groot Is de
rno voar verhuizlng nlet.
De reden waarom de trav
ten en hoeren uit Barcelo
moeten worden weggesto
duJdelijk.ln het centrum \'
de stad passen ze nu een
met bi) het beeld van een
soenlijke olympische f,
En bij het Camp Nou-stad'
moeten ze opl<rassen. om
ze daar wei erg dichtbij hel
holel Princesa Sofia bevin
waar de IOC-Ieden tijdens
Spelen worden ondergeb
en waar het IOC zijn hoofd
kwartler heeft. Pure h"l'iI
rij. aJs u het mij vflia~...i
reguliere bezoekers van Pro
cesa Sofia zijn de belangrij
klan ten van deze travestiet
en .tippelaars rand het No
.Camp-stadion.
Een aantal hoertjes zal zi
niet bij hun vetwijdering
de Zona Franca neeriegge
hebben aangekondlgd des
noods met zijn allen naakt
dens de zomerspelen de a
pische berg Montjuich te
stormen als ze van hun va
slek worden weggewerkt.
kart ik inkomen. Per 5101
rekening horen ze net zo b
Barcelona als de prostitu
van Hamburg ofAmsterd
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