Straks wil ze min centen nog inpikken. Nee, jc kan beter over,
dan met ze praten.
Kijk vroegen kon je daar nag redelijk mee omgaan. Dan zei ik
bi jvoorbeeld dat er een aantal hoeren interesse had voor dat
clUbje van hun. Was natuu:r.lijk helemaal niet waar. Maar zo
maakte ik weI mooi indruk. Want je denkt toch niet dat ~ij die
ook niet graag willen binnenhalen? Nou, echt waar; ik kon het
je op een briefje geven; binnen een mum van tijd zat die hoer
met wat ondersteuning hier. Natuurli jk kwamen die beloofde
Spaanssprekende hoeren nint opdraven. Oat wist ik zelf a11o.ng.
Maar ik genoot gewoon van die beteuterde gezichtjes. Waren ze
door mi j een he Ie dag (en misschien nog weI langer) aan het.
lijntje gehouden. Kijk 20 bewi js je op een sUbtie1e nlanier wie
er uiteindelijk de baas is. Want wie deelt de bevelen uit? En
wie voIgt ze op? Ja, die panr jaar sociale academie. zijn zeer
leerzaam voor me geweest. Trouwens nu ik daar aan denk: ik kan
n i et te 1ang meer. schri j ven . Het is morgen weer vroeg dag.
Morgen
ga
ik
namelijk
weer
ouderwets
demonstreren ..
Waarschijn1ijk zie ik dan weer eens een aantal van mijn studie
jaargenoten terug.
Want die demonstreren natuurlijk ook
allemaal mee. Ik moet aIleen weI zorgen dat ik goed vooraan
loop. Als er flink veel pers bij is kan maandag iedereen zien
d~t ik "goed" ben geweest. Hopelijk wordt jk ook nog even in
de uitzending van bijv. het NOS- journaal opgenomen. Ik draag
name 1 i j k samen met mi jn co11 eg at s e ~Il heel groot spandoek met
de tekst: racisme is heel erg lelijk!! En ik loop dan onder
die tekst. Goed he?!
Eens kijken waar is min oogmaskertje. Want anders slaap ik
weer zo slecht. Ik kan namelijk niet tegen licht in mijn
slaapkamer ...
Heerlijk, de dag waarop de oogkleppen werden uitgevonden ... !
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Al in 1987 werd het toenmalige wetsvoorstel goedgekeurd door
de tweede kamer. In de loop del: ti jd heeft het wetsvoorste1
een
aanta1
belangrijke
wijzigingen
en
aanvullingen
doorgemaakt. Op dit moment liqt het gewijzigde voorstel bij de
eerste kamer en de verwachting is dat er binnenkort een
uitspraak over komt. Wij denken dat er een grote kans is dat
di t voor.stel za1 worden aangenomen a1 Z i jn wi j daar niet: bli j
rnee.
Hoe ziet die nieuwe situat.ie er

* Prostitue(e)s zijn
situatie ook al zoo

niet

llU

precies uit?

strafbaar.

Dit

was

in

de

oude.

ARTIKEL 250bis:
LID 1
Het
exploiteren
van
een
prost:itut.iebedrijf
is
(blijft)
strafbaar indien:
* de gemeente het exploiteren van bordelen verbiedt;
* de gemeente vergunningen geeft voor borde len en het
desbetreffende bedrijf niet over een vergunning beschikti
* er in het bedrijf hoeren werken die een visum nodig hebben
om in Nederland te verblijven. Hoeren uit niet-EG landen.
De maximum straf voor deze delicten is 1 jaar gevangenis of
een geldboete.
LID 2

exploitant kun
je
maximaal
?
jaar gevangenisstraf
verdienen met het volgende misdrijf:
.:.
* iemand dwingen of bewegen geld af te geven dat. met
prostitutie is verdiend;
* iemand die minderjarig i~, bewegen g~ld ~f te gnven dat met
mot prostitutie is verdi~ld.
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LID 3
Je kunt er als hoerenbaas nog eens twee jaar extra straf bij
verdienen met:
* een minderjarige die nog ~een 16 jaar is, bewegen geld dat
met prostitutie is verdi end af te geven;
* dwingen tot het afgeven van geld waarbij
geweld gebruikt wordt.
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