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g<: Kruistocht tegen hoeren

lopers. 

Durgemeester Ouwekerk van 
Groningen wil mannen die rond
jes rijden in hel A-kwartierop de 
bon slingeren. Pagingen om rondo 
rijdende hoereutupers in de kraag 
te vatten door hun kentekens Ie 
noteren zijn stukgelopen op hel 
oordeel van de Regislratiekamer. 
Die vindt deze aanpak in strijd 
met het Eurupees Verdrag voor de 
rechlen van de mens. Vanduarnu 
deze noodsprong. Want een bon 
op de deurma!, zo is de gednchle, 
is nel zo erg als een brief waarin 
men ontmaskerd wordt als een 
bezoeker von prostiluees. 
Wordl men in Nederland bekeurd, 
de Amerikaanse stae}! Florida 
pakt de hoerenloper rigoreuzer 
aan. In MIami zuBen de namen 
van klanten van prostituee" op 
eeIl ploatselijk televisie-stntion 
worden uilgezonden. 
De gemeente wil klan len dwin
geo zich te houden aan de ge
meenleverordening die pros
titutie vmbiedl. De bekendma
king van hoerenlopero; op de le
levisie is een initiotief van lokala 
winkeliers en eigenaars van on
roerend goed. 

:?<	 Carpoolsex 

Door een imtialief van een slim
merik ui I Rotterdam vind t de za
kenman de weg naar het mobiele 
bordee!. Auto's nJden in een 
haast onafgebroken slroom af en 
aan bi] de drie campers op par
keer- en corpoolploalsen in de 
Randstad. 
Op Leila's werkplaats. een car
poolplaats bi] Gouda, is hel een 
komen en goon von auto's uil de 
duurdere prijsklasse..Hel zijn 
voornamelijk 'pauzerende' zaken
lieden die gebruik maken van het 
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mobiele equivalent van hot 
roodverlichte raam. 
Leila reageerde op een 
advertentie die dames opriep de 
toenemende bedrijvigheid op de 
carpoolparkeerplaalsen Ie gelde 
te maken. Leila:"Het is beler dan 
in een club werken. In een club 
ben je al gauw verplicht aen half 
UUY bezig te zijn mel een klant. 
Hier kan het in lien minuten beke
ken zijn. 
De monopoliepositie die Leila 
mornenteel heel! op de parkeer
plaats - er is nog geen concur
rentie - zal volgens haar geen 
stand houden. "Nu is het nag 
nieuw en kan ik hier goed geld 
verdienen. Een slechta dag 
brengt nog duizend gulden op" 
Kortom, carpoolsex blijkt een sue
ces. 

~	 Massale sympathie voor 
Antwerpse prostituees. 

Het stadhestuur van Antwerpen 
wil zo'n 120 vrouwen uil hun bor
delen verdrijven.De gemeentelij 
ke overheid is 01 dik 20 jaar druk 
doende 'kwalijke'buurten te ont
ruiman.Men haalt er het argu
ment verkrotting bij om de bouw 
van sociale woningen te motive
reno 
De Antwerpse prostituees re
ageerdcn met een opendeurdag 
op I september 1993. "Kamen loe
ren naar de hoeren",zo heel de 
aktie, die geldt al een ludiek 
protest tegen de 'zuiveringsaclie' 
van het stadsbestuur. De belang
stellmg van het publiek was over
weldigend.Ouders mel hun kin
deren., volkstypes, jongeren,da
mes in montelpak en heren in 
kostuumiUil alIe lagen van de 
bevolking kwamen geinte
resseerden hun steun betuigen. 
De prostiluees serveerden koffie 
en koek en helen belangstellen

den een kijkje nemen achier de 
scherman van een bordeel. 
Zwarte Kitty deelt condooms mt 
als relaliegeschenk"Hier se,pakt 
een kondoomeke mee,maar 
blaast em nie oep zunne". 
De aktie was een enorm sueces en 
als het aan de hoeren en de buurt
bewoners Jigt dan blijft hel rode 
lichl in Antwerpen branden. 

X	 Pas op voor de prostitutie.... 

Er is een nederlandse film uitge
komen die vrouwen uit de Domi
nicaanse republiek moet behoe
den voor prostitutie. De film heeft 
de dramatische titel"Mijn ziel 
doel pijn". En verteH hel verhaal 
over zielige vrouwen uil het Ca
raibische gebied die het geluk 
gaan zoeken in Nederland en 
vervolgens in de afsehuwelijke 
wereld terecht komen van de 
prostitutie. De film heeft als doel 
de vrouwen ult de Dominicaanse 
republiek duidelijk te maken dat 
hel in Nederland geen parodijs is 
(maar waar is hel dal weI?). Hij 
zal vertoont worden op televisie. 
Wanneer de film een succes is, 
zal hetzelfde concept gebruikt 
worden voor andere landen, zoals 
bijvoorbeeld Colombia. 


