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Commissie stelt strengere straffen voor 

Belgische seksbazen in hetnauw
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BruneI 

De parlt:menlalre ondenoek
Scorn missie naar vrouwenhandel 
in Belgic stclt voor de maximum
straf op dit delici te verhugen van 
vlJf naar vijftien jesr. De cummls
sie wll ook de vervaardiging en 
verspreiding van kindcrporno en 
het sekstoerisme naar landen als 
Thailand streng aanpakken. 

, Oat staal in hel eindvcrslag van 
de enquetl:commissie. dill gisleren 
in Bru:o:oel door voorlitler Vande 
Lanolte openbaar werd gemaakt. 
De commissie-Vande LanoUe 
wcrd in december 1992 ingcslcld 
noar aanleiding van net buck 'Ze 

.Zijn Zo Lief. Mcneer' van de Belgi
sene journalist Chris de Stoop. 
Het onderzoek naar het Belgische 
proslilulicmilieu kwam op gang na 

bemoeienis van wijlen koning 
Boutlewijn, die De Stoop op het 
paleis ontving en de veranlwoor
delijke polilici tot aelic aanspoor

, de. 

De pllrlementairc l:Ommissic doct 
een reeks aanbevelingen om hel 
probleem van de vrouwenhandcl 
aan te pakken. Dc commissic is 
voorslander van strafverzwaring 
voor ecn aantal dclicten die met 
vrouwenhandel samenhangen. 

Corruptie politie 
. Opmerkelijk is ook de bevoegd

held die de rcchtcr krijgt in de bc
strijding van het sckstocrisme. Een 
Belgdic zieh bij voorbccld in Thai
land met· kinderp~os~~utjc inlaal, 
kan wat de eommissie betrcft daar
your voortaan in Belgic worden 
vervolgd. Dal geldt ook aIs de Thai

:. se ovcrheid geen verzoe k <laa rtoe 
docl.

i', 

De commissie-Vande Lanotte slell 
oak voor het intern toezicht op de 
politic Ie vcrscherpen. De afgclo
pen andcrhalf jaar is gebleken dat 
in versehei dene korpsen corruplie, 
valsheid in gcschriftc en machls
misbruik voorkwam bij dienders 
die conlaclen met het proslilulic
milieu ondcrhiclden. De commis
sie conslalccrt verder dal bij de zc
dcnpolitic nauwcJijks vrouwen 

. wcrken. Zc bcvcclt aan hier vera n
dering in le brcngen. 

De commissie wil ook dat er een 
nalionale magislraat (officier van 
justilie) komt voor de beslrijding 
van de vrouwenhantlel. Vande La-, 
notle wces crop dal Belgic al ecn 
nationaal magistraat kent voor zo
wei de georganiseerde misdaad als 
de tcrreurbestrijding. 

In het eindrapport wordt de orn
yang van de seksinduslliein Belgic 
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Albla~serdam Iree[l einde
lijk zijn ca.rpoolp/aats, maar 
{"umper$ en caravans mogen 

. het terrein met op. Zo dC/Ikt 
men pr;ostitlllie op de carpool
plaats Ie kUllnen uoornolllell. 
lk Sf\ap do.t /liet. TIm eerslc is 
met een beetje lrmigheid ul(s 
de kleinste Suzuki geschikt als 
pick /Joor Iwt '0.1 don /liet be
taald- bedriiven van :;eks. 
Maar bOIJendi.en. kun je mel 
zo'n carpoolpmals een helchael 
vliegen in Un klap slaan. 

KiJk mao.r: Dordrecht pte
kert zich sufover de (Iraog hoe 
~t oordelcn nit de woonwijkell 
lean weren, Papelldrecht· wiL 
Kraaihoek·Noord vrijholtden 

1'1T1I prill!" h"iulI, ell Rouer
d(l./11 '11 /lilt: d,./l.k (1fT/I /lei pl'lJ('(" 

dereJl 0(1('1' d.e nielll(J(' lippelzo
IIC bjj dr Keilcwrg. /llblnMwr. 
dam ligt precies flIsl)tll dt'ze 
J1loal.~ell i'l. Een bcrtje rrf?afir{ 
rirllker loirt hier toch ollgf?kell. 
de /IIogel ijhhedrn. 

Een curpoo[zolle allilex IiI'
pelzohe. De dnmes hOlllen 011

del' CO/ltract v((II eCII !J('(1ei/i· 
gingsdiensl en !lOrldell dc 1101" 
kl'.crplaais IIr~; 1'011 olllokro· 
ReI'S. Owwonendl'll hebb('11 
llergellS lost VOIl p'/l (lok de 
oW'rheid han er lIiets uall zeg· 
cell.' die mookt lIol(/. bellI! zel{ 
reclame (1001' car/)oolell door 
eell mQlI in de aulo Ie Utl!!11 
met eelt stel WI/Ipse dailies. 

En nit miheu-overwegillgell 
kall hel uke,. gecn nll/oad, ols 
de motol'maa.r wordt Ititgeut. 
Alblasseraam: griJp die k(lll.~! 

MARK nENJAMIN 

omschrcven. Volgens officiele elj.. 
rers zijn er in l3eJgif4.85.1 proSli. 
tuees, van wie 90. procen l vrouw is. 
In'een rapport van net Europees 
Parlenlenl werd het' werkelijke 
aanlal cchter op 15.000 gcschat, 
van wic meet dan de helCt met cell 
buitcnlandsc nalionaliteit. Dc Bel
gische rijkswachl'sprcekt zelfs van 
17.000 prOslituees. 

Verschuiving 
De commi~sie conslaleert overi
gens dal de toegenomen aandacht 
van de Belgischc overheid voor de 
seksinduslrie er al toe heeft geleid 
dal de handel verschuift naar het 
groolhertogoom LLPlemburg. 

Op c1il moment lopen in Belgie de'c
tig rechtszaken in verband met 
vrouwenhandel. De enquHecom
missie wil dat de r~gcring jaarlijks 
ra pporteert over de bestrijding·van 
het fcnomeen. 
Ut,t!'cht-s t<.);e(,(\..V~lolacl . 
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Belgische PIT fout 
met sekslijnen 
Bl'lIssd - I-h·t openbunr minis
tcrie in Brus~el h('.'I1. cen top
man V,ln I3cIgncolll, de Belg-i
sehe P1"1', in Slant V(ln besehu I· 
diging g-csleld wugen~ hel finn
zetten tot onlnchl en prosULlI
tie. I3clg-neom ;1.1)11 door de seks
lijncn prn~l.itlltie en ontucht in 
de IHlnd wed,en, Scllslljnen wn· 
rcn t1llnv'inkp.lijk Iwlemanl vel'
boden, maul' al g:\\IW bleken 
uchlcl' de )(ooldijll, de Belas
l ing:leleroo nell de Li te ra t.u u r
lijn invl'li t.icve - vooral N edel'
lnndse - hcdrijljes te ;l.illen die 
\1('1(' andere v\~l'haal1jc:; lie\.eo 
IlClI·ell dan de nUlIll1 deed \'('1' 

nloedell. Hel heZW'HII' vnll de 
wetgever is dnt. pnrJ\o via de le
Icroon Vl.llir icdcreeJ) vrij toe
gnnkolijk i:;, c1u:> ook voor min
dU I'ja r igt'll. 

HG\Q.lj$f Couro.f\ ~ 2.~ /Ol/9l/ 
~. 

y "'V~Y\'"",.u..I.v.u.~"'J.aaJ.~ ul'h t::l'a.n..\. 
MAASEIK, vrijdag 

De Rijkswacht in Belgisch-Limburg heeft gisteren een gro
te bende opgeroJd, die in de afgelopen jaren 20'n tweehon· 
derd voornamelijk Oosteuropese vrollwen tot prostitutie 
heeft gedwongen. De bende Jokte de vrouwen via een adfes 
in Uden in Noord·Brabant naar Belgie, met de smoes dat het 
20U gaan om goed betaalde banen in de Belgische horeca, On
der bedreiging met geweld werden ze naar prostitutie-adI'es
sen in Belgie gebrachL 

Je Co ~~ Ni et.tW ~ 'II I,). DG\.~ 2.:> 102. NIH 

VN betrokl{en bij 
kin derpTosti tutie 
MAPUTO - r;t~n rapport van ~c 
Verenig(\e Nalie~ ~at gistercn IS 

vcrschenen beveshgt dat leclen 
vah de intcroationalc vredcs
ma<.:hl in Moz.ambiqm' betrol{ken 
:t.ijn bij k Indcrprostillllle,l~ h~t 
rapport werden gc\~n detail:; gc
nocmd over het aanlal soldaten en 
over hun [anden van hcrkomsl, 
maar het Mozamblkaanse 
nieuws;.lgentschap AIM meldde 
dal het onderzock van de VN gc
daan is in gcbieden waar lr<?cpcn 
uilllalic, Uruguay en Zambia ge~ 
lcgcrd ziJn. 

TwetlbchC! Cow'af\~ :J.b1o).J<J~ 
- ..._.--.....:..;'.;n' 

Prostitutie niet legaal in 
Estland 
TALLINN - Estland zlet af van 
de legatjsering van prostrtu
tie, na hevlge protesten uit el
gEln I!lh'd en ult Scandinavia, 
Pierrih~r Mart Laar kondlgde 
de legalisering Yorlg jaar aan. 
De bekendmakJng leldde tot 
verhltle debatten In de Estse 
samenleving. Nadat het parle
ment Yorlge week een wets
ontwerp naar Nederlands 
voorbeeld over de legalise
rIng had afgekeurd, besloot 
de regerlng geen verdere po-' 
91ngen ta ondernemen haar 
voornemcn erdoorte krljgen.
AD uJo~ /'glf 

Hirsch Ballin snell over Achterdam 
Mi n iste r llirsch Ball i n leek nl et erg op 'l.ij n gcma k, daa r 0 p de Aehterdam. Zij n infol"ma

tieve bC'l.ock aan de Alkmaarsc jlrostituJiestraat beperklc zich tot cen wandcllng die in 
hoog (cmllO wcrd afgclcgd van het Luttik Oudorp naarde Dijk. Er wcrd nlctop of om gckc
ken in dcstraat. die toeh Europccs tCn voorbccld 'Wordtgcstcld vanwegc de ultstckendc or
ganisatic. 

De minister nam gistermiddar" voor de vCrldC'l.ingsbijeenkomt van het CDA, cen kljkje 
in de stad.. lIij bczoch t he t gcfCC h lsgcbOllw en h a II cc n ondcrhou d me t het gemc('o tebe
stuur. FOlO Sludio W,ck Nalz,,1 

Al kmacutsche.. CourG\nt l.Lj IO~ /9<i 14.
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noemd over het aantaJ soldalen enVan slraat geplukte klnderen zltlen klaar am aan de seksuele wensen 
over hun landen van herkomst,van hun klanten te vo Idoen. fO TO • GPO. JOLANDE VAN DER GRAM maar het Mozambikaanse 
nieuwsllgenlschap AIM meldde 
dal het onderzock van de VN ge
daan is in gcbieden waar troepen 
uit Italii~, Uruguay ell Zambia ge
legr:rrd zijn. 

.15. -rLoJtVlbct,e (OlAf()(',f 2"102. 

Afgelegen vllIa's waar de klan! 
san de hand van eell call1logus 
ziin favonele melsJe ofjonge'Je 
knn "i1kln.en, III een Engel. 
;c1 ,nol" nlform, een ballelp" kJe 
of alice n een 0 nderb~kje, Een 
l.>eetle 'cnstI heeli ka.,en vol 
tlerting am de vaak van .1I11al 
geplu l<l e kl oderen aan de meeo I 
wanstnltlge sebfan lasicen van 
,'Olwassenen Ie lalen l.>eJlnl· 
womden. 
Ile Woe i van de sekslndusrrie in 
UII)nS-J\merlu baart TaIfa na 
rreguear, dlrecteurvan de 
IIlli pargan Isal1e Fundadun Pro
ralln eosla Rica grole zorgen. 
Te meer omda Ide proslllUOOs 
schrlkbarend Jong uJn. VII on· 
,Ierweken van ProcaJ - dal 
seksucJe voorllchllng gedl en 
'" pvang bledf aan IJene. m 0t0· 
de'S en slacil10ffers l'lIn .eksu
<'el geweld blnnen de famllle
krlng - blllki dal de gemiddel
de leeflljd van'gewone' Pfost/
rue"" In Cosla RIca rond veer· 
,ren j.a r JIg!. "Maar tildens da I 
"ndcnoek belanddeo we In hel 
,lul<lere wereld/e van he! seks
IIl(idSnlc. wanr lons;:!cos en 

.\ 

meisfet neg veel jonger.zlt"", 
zegl'rrcguear. 
Sinds cen Jaa' of vljfheel( nuk 
0", '" nico .ekshuir.cll rl ie spe· 
cia.. l z.lJo i1\gericht VOl)r wt..~'CI'· 

se roensten. Wie de kl"ctcrbnr· 
delen nag "lei kenl, word I wei 
np weg geholpen door een olle', 
barkeeperoflaxJ, chauffeur, 
"De ad ressen ",orden ver der 
doorgegeven via spedal. reisor 
g.n isalles voor seks Ioeli, me", 
weel Taliana Treguear. "Hel 
glial 0 m o'ga nlsa lies (0 NooN· 
Amerlka, maar ook In Europa. 
Er kom en """I Amen kanen, 
heel erll veel Duhsers en 001< 
Hllilanders." 
Een ol'vallend gcJull!. wanl mel 
hel u II de hand 1'1 nemen va u de 
Spartacus·gids. een lxIekwerl< 
voo r pedoAel en, en de a rreslalle 
van 'm/ite, Kinderpomo', John 
Sianford In Belgl~, leek E"rura'. 
relswereld wt:ervan klnderseks
smellen vri]. 
NielS Is mlnder wanr. 10 hlljkr 
ull de.reer recen!e omdek.kJn· 
gen in Zuld· en Mldden·Amen. 
ka. De groel wn lIel <oks"'" ,I,· 
rue (bnr ht'ltU.J~ wnnr'Schij.,I;lk 

, r~ 

it~:~,.. 

UUL)vL) LAJl1, LlJ11 UVl\.. .I!::l Uk) l.llUl.A,:"k) 

vtrband mel hct RrocicnU'c V3
k.1nl;eloeri,me, "Sh,d. ceo iaO( 
orvijf'. ;u~gr Tiuiana Tn:Hu~lr. 
••vcrrij;(.clllu~r en tIer hOlels in 
C,lSI.1 &liea. Suel bleck-ll.al c,-"u 
deel V"..m delOc risl ell nuk von r 
andere dlul\"n komi. En ,Iaar 
,pclen crl m)nelc organisal ie, 
handlg op III. De heslrijding is 
moeHiik (lmdal de overheld van 
CosI" !Ilea niles in de \loofT'<" 
slofll; ,dst ,"erl. me l.>ezoedell 
hel hl\~go van OIlS land, II<. ben 
bang dal hel rlaarom zal ufl" 
groele" 101 een Immens pro· 
bleem." 
Hel is Rlk'Suns denkbaar dal de 
cri III inele orga nI", lies achier 
hel seksl."crlsmc ulrwljl",n nRar 
I... , Ijn.s-hmerlka omdalln kla· 
!IscJle lanllell sleeds mee' aan
dachl aan hel fanomccn wordl 
gesellonke" Vooralde organl. 
salie £ntJ a,UtI Pros/ilillion ill 
As/all "'o/lrl~m iEc[la1\ slelt hel 
sek51 ncrisme en dc belrokkclI
held VOIl hel builenlalld a.'n de 
Iv",lc 
..WOIlI sekslUerisme IIgt even· 
~"t:t I!e n I\mn,lsl. II ,'n n hel 
,)"indru.· V,In vn'il1-: t!1I ;,af~h."I"·. 

ver<lllidelljkl lilian 1'"lers vall 
lie Ne<lerl.ndse SliclHI"g Kin
deren in de Kncl, die hel werk 
van Eql:l I st~lllll. 

.,l\inclerJl"'s'h"tic dllilt op til 
ph,a' sc" """ar wes IcrJlnge" ko' 
mell, J)3a' waar de VN·bases In 
Mo><amblque en Camhodja zijn, 
l.!e je klnde'llro,I;lull", Wa.r 
Amerlka.nse soidailln waren 
gelcgerd, zljll bordclcn mel 
jcugdJCe plO.>! iIuecs, h 

l;cpal hl'C! de slrljd-a.,ngebon, . 
den me I hZ-iallsd,e en wes Ierse 
landen, Mel als resultaal dal 
O'uilSe en Fnmse relsbureaus 
lnml<ldels folders In lIun 
blOch" res VII n ThnUn nd. Sri 
I.,uka of cle FillpljnM S1op!'en, 
mel dewamschllwcnde ,eksl 
da••cI<s mel mfnller]arlgen 
slrafbRar Is, ouk In he' bul'en· 
land. Maar slmlhaar ell bered,· 
lell is (nog) nJel hClwI fde...He I 
veroordelen van dedader<'ls "I· 
lerm,ale moellijk. Daara"n moe· 
fen deklnderell, rechlhanken 
en ~mhlena re n meewe'lcen En 
er wordl heel WllI ove,hoop g'" 
l",al<1; etc ",l<sln,I,,"rlo i' In 
h:nul<m ,ra,t huen, .. lrun.."lc ,nls, 

VN betrokken bij 
kinderpTosti tutie: 
MAPUTO - E~n rapport van' de 
Verenigcle Naties dat gisleren, is .,;. 
verschenen bevestigl dat leden -~~i 
van de internationlllc vredes- .: .. 
macht in Mozambique bctrokken -' 
zjjn bij kindcl'prostituLie. In het 
rapport werden geen details ge

,lanclorcanislllics ",anrln zcer 
gro(~ bt.-drnscn rOlldga,]n~" 
Inlerpol ovenNccgt Wll;1rncmct'$ 
naar A:r.iC tc stllrcn ell Ie ;f.;lIWl 
s;uucnwcrkcn fHel polltlClJicllr 
.:slcll ill <.lie lundell. Maar'hot hl' 
d"rrul1en van sckstoclisme "ah 
of .,'MI me' de medewerkJn~ 
vall de ,Jla.alsclijke ovcrlleden. 
hOc 1I0U~lng van Aziallsche re· 
~eringcn Is heel d"bllcl". weel 
Pe' crs...11,alIand Is hel "" rSi e 
land dal nu ol'enlilk heeft loe· 
gegcven dOl s<:ks Ioerlsme voor' 
komI, Maar aanpakken, ho 
maar. BiJ tlJd en wille wordl ceo 
bordeel orgemld or!!Cn schlp 
mel gesmokkefde kinderen On!' 
'<lekl, Maar dOlls slech's hel 
10[1je van de IJsbellj. ,. 
lIan een keleo van prosUlUlie
.....iJe' 1I0leis WlI lnmlddels WOl
den gewerkt. En 00 k hel perso· 
neel in <Ie relswe r~ld krI jgl h ier 
en doanralnlngen. Dlc:telfdc 
relswereld werkl (lndlrllCl) ech
I~' nog SleedS aan hel baslaan 
va n seksloensme mee. Nog aJ· 
Illd vcrsehi!nen reiSllldse!) ,
w""n" 5<l kson rde n In 11'allnnd 
Ilf'r'.'W'IPl wnnten 14:'I)I-':.·I)n~t.t~n 

me"VI' rhl'lie nde woo rden aIs 
'slru'en lIIel voor elk wal wlls', 
..0oi sbu rem os", zegl UI in n Pc.. 
,e,....zullen noah lll'enlilk loe· 
J.;.l."VC 11 cntan mer. u: wer1ccn. ~Il 
vaak loopl de Illerisll1aluurlij\< 
zolf Mn legen cen 10ngen of 
melsje dal op de ho(eldeur 
klopl of In ceo ba, rtmdllangl. 
De Idnderen benaderen Ie heel 
agresslef, zond er dat je daar op 
uil bent," . _ ... 
De mees Ie kInderlloerenlopers 
ziin doorsnee bordeelgOlngers, 
mannen ~ vrouwen. Een Ide In 
dee! houdl er pedonele ofande
re zle kel iJke Ideei'n tip on. Mel 
a(schowell)ke gevolgen, De kln
de",n zl)n vegelvriJ vom wrede 
en extreme vomleo von scks of 
voOr hel Ofllopcn V3 n seksueel 
overdraa~b;,reriekles. V~l kin· 
derprosll'"ees krlleen IIIDS, 
v""l mels)es raken op zecr jonge 
l""fllJd ",vangel. Sommlgen Oil·· 
.Iergs&n een ~Ieg<lle sbonus, die 
"lei zclden mel de dood wordl 
b"kocllf. 

UTA'OlT. lOlNlD' VAil D<R (OR""f 

CHaaal eM'.> Da.:Jblaci IB/03 



Ret'citcus van de schandknap'>:e£Puit

/ '	 'I '\ 

.~.~het 09sten van Europa tr~Mt f()nd! 
Aangetrokken door het 'grote geld' en mooie '	 I 

-.heloftes komen ze in groten ge\ale naar ons land: 
schandknapen uit Oust-Europa. Jongensvan"':" ~, 
veertien, vijftienjaar zorgen voor problemen die' ~, ..~-
zich toespitsen op Amsterdam. '. 

ODOR JOlANO~ VAN llER GRAAF Ilie en Marius maken deel uit 
van een groepjonge Roemenen, 

.-\mslerdam - Marius Oeslelt die onder leiding stean van cen 
Baileys met ijs. Hij lonkt naar , ongeveer dertigjaar oude mlln. 
grijze heren in keurige pakken, Ook een Roemeen, ook actiefin 
die op hun beurt ver!icfd terug de prosLitutiewereld. In het 
staren. Oogcontact. is belang schemerdonker van de Festival 
rijk in de Amsterdam.se Festival Bill' smoest hij det hen <l1lesbe
Bar aan dc Paardenstraat. En halve scks voor ogen staat. 
wrijven met knieen en handen "Het gebeurt heel vaak dat wij 
langs de edcJedelen. Totdat de met k1ant.en mee naar huis 
klant een keus heert gcmaakt gaan, Vervolgens rammen we 
en met zijn, vaak heel veeljon ze in elkaar en gaan we er van
ge~ bedgenoot op huis aan door met hu n p,eld, sieradcn~ r ,~ FBrn SANDERVAH OER TORt 

gaat. .' kleding, kortom: alles clat r,eld De PaardenSlraatinAm~terdam, waarde' : 
Marius, golvend haar en een at opbrengt. Stelen en doorverko schandknapen vank rondhangen. . .ttracLief, blQzend gezichL <!at' pen, daar gnat heL om. Slechls
 

, vele malenjongartoont dan dat af en toe een beetje handwerk.
 \ 
van 'een 19-jarige, komI. uit de Meerniet",	 door criminele organisaties~ gasl hij in Amsterdam hetzell i'Roemeense stad Iasi. Eind vorig	 Sinds een aantal jaren wordl de lot. Zonder condooms. Maa:' .Gewelddadig	 

-Ijaar rondde hij zijn school af en Amsterdam overspoeld met aids heen hij vast ruet, denk
 
besloot hijzijn gelukin het rijke DaL de Roemenen zp-er geweld pornovideo's 'afkom~tig uit Nicu.
 
Westen te beproe,·en. Geld ver dadig te werk gaan, is Raphael Tsjechie, gemaakt door <len p .
 
dienen wil Marius; het maakt Beth, Amsterdams enige 'veld Duils bedrijf. "liele schoolklas- reventle
 
hem niet ult hoe. Maar het werker' in de jongensprostitu sen wordell er voor die video· Coordinator e,l verpleegkund'
 
woord 'jongensho~r' wit hij niet tie bekend. "In het Amsterdam· produkties jngezet", wect Beth. ge Gust de Wit van de prostit!:
 
horen en homo is hij al hele sa homoclrcuit. zijn heel lang "En hN is afgrijselijk, maar het tie- en passantenpoliklini,.,:
 
maal niet, Ook Ilie (18) bena geen moorden gepJee~", licht lijkt a1sof er geen sidstiJdperk Vlln de Amsterdamse GG&GI
 
drukt dat hij heteroseksuelll is de medewerker van de CG&GD is. Van safe sek., isopde banden 'Voorspelt voor de toek.omst veP
 
en dingen do"t ,"oor geld. Niet Loc, ,,Maar dat is sinds vorig ablloluut geen sprake. Veel van ellende. "Vanuit het Amster.
 
voor seks. jaar, met in totaal drie ver- dejongens die op de lilms VoOr- damse methadonpl'oject h\lu
 

',mo;orde ho~o',s.. weer drastisch ' kwamen, doken Jater weer op in den we ons bezig met verslaafd. 
veranderd. Twee moorden ble een beslolen club in Amster- jongensprostituees en jongen 
yen onopgelost, de derde is ge dam. Die club had zelff; een di- met andere medische proble 
pleegd door Oosteuropese recte telefoonlijn met T!;je- men. Daar bevinden zich op di 
schandknapen. Maar ik heb de chie" moment nog geen Oosteuropeo 
indruk dat we andere twee er Bij het Ccntraal Station ligt de nen onder. Oat zie ik strakBelgische PIT fout	 oak wet mee te maken hadden. drempel voor wat wei en wat heel snel veranderen, wnnt eni~ 

Yerder komen zeer regelmatig niet kan nog veel lager. DaaI preventicgedrag vanuit de her '"met sekslijnen mishandelingen vaor, soms houden zich vool'al verslaafde komstlanden hebben deze jon'"
Brussel - Het openbaar minis heel ernst!"e, waar\'an zelden jongens enjonr;elnannen op, be- gems niet meegekregen". 
terie in Rl'ussel hceft cen top nangifte wordt gedaan. Menoon reid om tegen zeer lage tarieven Met een zeer persoonlijke bena 

schoOlen zich dat zc met jonge zeer perverse handclingen te dering proberen hulpverlenerman van' Belgacom, de Belgi
jOflgens naar bed zijn gegaan en ondergaan. Nicu (17), ook Roe- jongens -"legaal or illegaal"- t,sche P'l'T, in staat van beschul bellen heus niet met de politie meen, grijnst zijn rotte tanden ondersteunen en eTtae te bewe

diging gesteld weg'en~ hel aan om ean rip oITte melden". .. bloot en toont zijn inkomsten gen om wei condooms te gebrul 
zetten tot ontucht. en prostitu De Roemeense jongens kamen van van8vond. "Vijftig gulden kon. Maar het lijkt vechten te 
Lie. Belgacom zou door de seks op eigan gelegenheid en in grote al", zegt de jongen. Hij wil niet gen de bierkaai. Oosteuropes. 

aantallen naar ons land. l3eth vertellen wat hij voor dat geld schandk.napen reizen va.ak meIij nen' prosti tu tie en on t\lciit in herinnert zich een verhaal van heert moeten doen. toenstenvisa en vertrekken n'de hand werken,Sekslijnen wa agenten van de Spoorwep,poli Nicu heert een rotlelfen achter het gepennitteerde verbJijr val' 
ren aupvankelijk helemtlal ver tie. "Ze kunnen geen plafond in de rug. H ij heeft geen ouders en dne maanden, naar Duitsland 
boden, maar al gauw bleken Cen internationale train open is opgcgroeid in de beruchte in- vervolgens Frankrijk, Belgie o. 

rukken, of er rollen Roemenen richtingen, waer wijlen-dicta, ItaJie. Net als bij de Oosteuro· achter de Kooklijn, de Belas
uiL. De afgclopen jaren heb ik tor Ceausescu 'wezen, gehandi- pese vrouwenprostitutie i,tingtelefooll en de .Literutuur honderden Roemeense jongens capten en andere overbodigen' sprake van cen l"oulerend cir 

lijn inventieve - vooral Nedcr zien passeren die dchzelf pros liet kreperen opdat ze maar cuit, een soort rondtrekken( 
landse - bedrijljes te zjtten die titueren; ze zijn bijna allemaal geen geld meer wuilen kosten. circus. 
hel e II nde re verhnalt..jcs Ii eten hcteroseksl.leel en heel wat en "Ik ben er weggelopen", verteJt OmdaL we vergeJijking Opgaat 

mineler dan de andel'e groe Nicu, "en heb in Boekarest het- werpt zich de .rraag op ofook b~!loren dan de nllG\1lI deed ver-. pen",	 zelfde gedaan wat ik nu doe. schandknapen sprake is va!
moeden. Het bezwaal' wm de Een heel andere typering gaat Ceausescu zei a1tijd dat in Roe- criminele orgarusaties op do
 
wetgever is dat porno via de te- op voor de Tsjechische jongens; merue ~n homoseksualiteit aehWrgrond. Raphael Betl"
 

'leroon voor iedereen vrij toe meestal bi- or homoseksuelen beRtaat, rolUlr in hat geniep ga- houdt zich op de vlakte: "Th. wi.
 
die rnogelijk worden gerouseld .beurde er genoeg". Nu onder· mijn pensioen nog halen".gankelijk is, dus oak voor min

clerjarigen. ' UOl.ol d~e (OWPIl( °Jlo'l 
~QQ9~chr (oura~tOl 
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n~. U•••C.lucrLJ~:t In UL..-t:~n~; :fippe]zone trekt 
• ~ J~ 

ook vrouweiti~:" ,",'Is er leven Op Pluto...?' van buitenaf," '., 
Vrijen vind Ik ~Q leuk. dat Ik weI 
elJns Qverwugen heb er mlJn be· 
mep van Ie maken. Maar omdal ik 
een man ben en verder een nletal 
te beste lIehame1ijke condilio be
zi t, leek het mc ve~Ia ndlger cen 
ander beroep Ie willen. Oat wou 
lk dauma dan Dok. Het toeval 
heencchler llewi1d datlk cen 
grOOI d~l van mil" leve.n ge
woond heb op plekken waar pms
t Itulks ;II grotc 8anlallen 8a nwe
~.ig waren. 
In mijn jcugd woonde lk. niel at· 
lcen bii mlln ouders, maar ook 
vlak achlcr de Rode Brog in 
Ulrecht waar hel ook loen al vro
lijk toeging. AI wJsllk 101 mlln 
aeh lste raa r nIel preci es waarom 
dal zo was, moel ik bekennen. 
Laler wo,onde ik eenllallr jaar in 
de bllurl van de Hopakkerbrug, 
waa r het Inde rt ijd vergevcn was 
van de heroinehoertjcs. ~n \l3n 
de meisjes die daar dag en nachl 
op klunlen slond te hopen, had de 
gcwoonle mij op de melodic van 
hellledje Belgie loe te zingen: 'Is 
erlellflTl op Pluto- Kutl;e nflalell 
op de lIIaon - Er Is een pkk IUs
sen ml/II beilen - WOO, /Ii Ie gpltg 
mflggoull' 

"Is tij uilgewngen wascn Ik me 
nog binncn gehiJorafsland oc· 
vond, was Ie nict Ie beroerd om 
van voor afalln Ce beginnen, Om
dal ik altijd nel deed alsof mijn 
neus blocdde ·lerwiil Ik toch lege~ 
lijkerlijd aan cen klein sprinCjc be
gon-wasvoorhaardclolerna 
een hall uurVllnaf. Ik heb nictal
t1jd even prettig gewoond, bC1locl 
Ik maar Ce zcggen. Oat kwam nlet 
zoteer door de aanwezigheid en 
het ged ragva n die mcisjcs, maa r 
door hel volle dat eromheen lIep. 
DrugsvcrsJaafde hoercn zien er In 
de rege! nlet erg appelijlelijk ult 
waardou r 1.C voor hun diensicn 
slechls ,:r.n gerlnge vcrgoeding 
kunnen vragen. Omdal de meisjes 
legelijkenijd een kosi bare vcrsla
vi ng mootc n zien te Iinanderen, 
maken1,c noodgedwongen lange 
werkdagen. En onprelllgc oak. In 
Icgcnstelllng10I hu n coIlega 'Sop 
de Rode Brug kunnen ze nameUjk . 
nfet IllCen waehten op klanlcn, 
manr mocte n ze slli~ n. En rcke n 
maar.dnt je dat na 15 uur nonslop 
werken in je benen gaat voelen. 
Bovcndien krijgcn heroTnnhooren 
vreemde klanten.1Ypcs die voor 
cen 1001 aan hunge~efwillenko-

De U~chbe hoo'dc:ommluarl& van polltl.: ook hljl& nlet helemaal 
.lec:hL 
( FotoANP) 

---:~ Utrecht 
-~ Centraal 

\ ;
:.t:,J;A ".' 1'·4.",~':f1~:., .. 
"~"- Hen1< 
_ ...1 We "I brol'1< 

men en 01' de koop loencmen dal 
de me islcs overwegendie lei ijk 
zijn om met cell tang aan te raken: 
koopjesjagers en klantcn mel ex
I~me wcnscn dus. Op de Rode 
Brog kunnen koopjesjagers ffiQei· 
lijk tcrochl ell k.uopjesjag~rs met 
voor de dames aile onplczierige 
wensen al helemaal niet Oat kun
nen ze bij de hcro\llehoerljes aI
lijd w~l, wantals je verslaakl en 
lelijk bent heb jo de klanlcn niel 
voor hel uilklezcn. 

Het was bij mij'in de bUlln dus al
tiid vergeven van con raar soort 
hoerenlopers; ordinair, grolcsk Ie·· 
lljk, palserig, en vaak ook agrcs
sicf. Daamaaslliep er cen bepaald 
slag pooicrs om hl'Cn waar ik 00k 
niet bepaald vrolijker van werd. 
Als ze niet in mijn portiek stonden 
Ie plassen da n wa rc n ze bei:1~ :clch 
wederrcchlelijk cen autoradlo loe 
Ie el~cncn. En als dat laatste nlel',,'" 
gocd lukkefl wilde dan singen ze 
over tol inlimiderend bedelcn. Als, 

ook lIa! weinig zoden aan de dijk 
zelle, dan we rden ze daa r ZQ op
gcfQkt van da! 2e de meisjcs af be
gonnen Ie rossen, Oal gebeurde 
dus nie~ clke dag. maar net vaak 
gcnoeg om ccn grenzcJOl:C alkcc r 
van die gasten Ie krijgen. 
Ik kwam cr.n keer midden 'in de 
nachl thuis toen zo'n kwartjcs
pooier pal voor mijn deur een ' 
meis;e in c1kaar aan hr.1 slaan WaS. 
Omdal zij dat :dllgcnde hoertjc 
bleek Ie zijn en ik ruimdenkend 
wilde overkomen, vfOCg ik aan 
haar manager of hij mel slaBn zou 
willen ophoudcn. Tol mijn verba· 
zing wilde hij dal, waama hel 
meisje mij onder hel genol van 
ecn paar pleislers en een kopje 
koffic vrij gedelaiIlcerd ve rtelde 
hoe l.ij zich in leven wislle hou
,len. 

Door haaT vcrlmal veranderde ik 
zo - op twaalf december 1985;' 
mlln lwagcr WaS die dag larig· ra- . 
dicaal van mening en wcrd ik een 
warm voorstander van hel gralis 
verslrekken varihero'ine aan vcr
s)aafden. am redenen van mcer 
prakllsche aard, blljken vele 
,hooggcplaalstc puliLieluncliona
ri ssen dit idee n IJ Qok omannd Ie 
hebben. fen van hen is Ulreehts 
cigen honkbalknuppeltje: hoord
cornmissaTis Wla rda. 
Hij is daannee cen levend bewl]s 
van miln vcnnoeden dat.nicmand, 
maar dan ook eeM nicmand hele
mual sleehl is. ,r 

.-------------U'recM~ ~.),·el.{~~bl~'d Ib'jo'f 

NlJMEGEN - Nijmeegse tippelaar· 
sters hebben bij de polltie gemeld' 
dat een paar vrouwen van buiten
de sLad sinds kort ook zaken ko· 
men doen in de Nieuwe Markt· 
sLraat. De Lippelzone in dit straafje 
is sinds ruim een week in bedrijf. 

Volgens een woordvoerster van de 
polilie heeft een aaotal 'bekende' 
tippelaarstcrs dit aangekaart bij 
agenten met wie zij een goed con
tact onderhouden. Die agenten zijn 
dagelijks in de Lippelzone aanwezlg 
om toe te zien, op het rejlen en 
zejlen. 
"De Nijmeegse vrouwen zijn bij die 
agenten goed bekend. Het gaat om' J 

een stuk of tien, vijftien vrouwen. 
In zo'n klein groepje valt het· na
tuurJijk snel op als er nieuweJingen
by komen." 
Van meet af aan is gesteJd dat er 
alIes aan gedaan moet worden o.m 
te voorkomen dat de Nijrneegse 
tippeJzone aanlrekklngskracht 
gaat uitoefenen op prostitu~es van 
buitenaf. En volgens burgerneestef 
D'Hondt blijft die regel gehand· 
haafd. "De signalen dat er vrouwe~ 
van elders naar de Nieuwe Markl.~, 
straat komen zijn mij nog niet'. 
bekend, Maar aJs dat het geval is, 
dan zullen zij er door de vaste 
agenten die daar toezlcht houden 
op aangesproken worden. Zij krij· 
gen dan het advies zich te verwij· 
deren." 
Op dezelfde wijze wordt er volgens 
de burgp.meester opgetreden tegen 
vrouwen die het niet zo nauw ne
men met de 'openingstijden' van 
de tippetZol)e. Daar mogen zij zich 
tussen 18.00 uur 's middags en 
02.00 uur '5 nachts laten oppikken 
door mannen. De afgelopen dagen 
is het een paar maal gebeurd dat 
enkeie vrouwen er al om half zes 
stonden. nDat is in strijd met de . 
afspraak en zij zullen. dan ook 
gewaarschuwd worden", zegt bUf
p,emeester D'Hondt. 
De Tele~raal 31/03' 

~~~~~~~~~~, 

Akzo wil weg als prostituees komen 
-VanOD2eco~pondeDt .. , ARNHEM, donderdag 

De multlnlltionub Akzo Nobel, BAS~' eD 
uDdeI'll bcdrijven in Arnhem dreigen Arnbem 
Ie verialeD als de raamprosututie naar het 
nieuwe intluslrielerreln tie KleebeWllBId 
komi. 

"De gr-.zamenUjke IndUl>trie op het terreln 
heeft het college van burgemee~-ter \In wethou
ders In een brief laten weten dilt ziJ tegen de 
eventuele v~stigingvanraamprostllutle zijn in 
de direete omgeving van de bedrljven", aldus 
een woordvoerster van Akzo Nobel. 

Het Is de bedoeUn~ dat de raamprostitutle 
~it het Arnhemse SplJkerkwartierzal verdwiJ
nen orndat de l!emeente dat nlet meer In de 

De Geld eR: lallde~ 31103 
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woonwiJken vindt thuJshoren. Enkele maan
den geleden zlJn vljf raadsleden met een VOOl;

slel gekomen om de raamprostltutle te ver
plaatsen naar het n1euw~ industrleterrcin de 
Kleefsewaard. 

Volgens gemeentewoordvoerster Elly van 
dec Schoonderwalt heeR het eoUege deze:zaak 
voorloplg nog In ondenoek. 

"l!.'r is llOg geen definltleve besllsslng geno
men dat de r.uunprosUtutie In het nleuwe in
dustrieterreln zal komen. Ook van de drelge
menten dat de multinationals een schadedaIm 
zullen Ind!enen of geheel uit de Gelderse 
hoofdstad zullen verdwijnen, Is ons tot nU toe 
no.2 roels bekend" ~ aldus de woordvoe 



De Vrouwen 
en AIDS colleL"tie 

AIDS onder wou"'-~t toe 

AIDS komi nlet ~Ile"" voor bl} d""38ebrw'kers 

en homost/l••uele nu...nen. Ook bl} V1'Ouwm 

wordt deu dlaplfJse steeds "ak....gesleld, In 

Nederland allenr ..I hebben "ollderden vrou· 

werr deu lIekle. Her a.."tnl ""'uwrn met cen 

HIV-'n,.,ctle loopt In de aulund.",. De cli(trs 

wl}T,£II ult, dar onde, hel groelend annlnl 

HIV·ge'll(ect=dm hd "a"tal vrouwe" /ret 

5n<l5t ~1I1gr.. De meesle van <leu vrouwen zlln 

vI" helerosrK511eel co,.t<let gel'Ilfecturd. 

Kllnsl~d"r$..00.. \fl'Ouwen eD AlDS 

)o«l<:n 8renn<:ker maakl abstract we,k vanull 
...n ronstrucrlvlstlsche ben.derll\g_ Hel werl( 
van Bep Tvsc.nl, ~en""ns abstraCI, Is eXI'res
.1'11. Marlon Bloem en Shunyam maken belden 
figuratleve kunst. In het werk van Bloem IIg1 
de nadruk 01' emotl.., lerwlll Shunyams werk 
verwl!st na., cen reallsme verw.nl aan de 
s(rlptekenlng. Dora Dol;, en Xandra Danders 
bewegen ;,Ieh In het spannlngsveld van lOla Ie 
abSlraetle en figuralle. Xandra Donders' werk 
oogt figue.tlef maar de vootstelllng Is In Icite 
ondergeschlkt aan de comp<l5ltle. RII Dora 
Dolz zlln figu,allcve elementen te v1nden die 
In een Irre@le verhoudl08 mel elka...ta.n. 

&to unlek QQnbod 

De 7.eefdtukken ziin afzondellll<. per set van 
lwee 01 all. rwaalf In ..:n luxe omsl.g te bestel· 
len. De ~ten bC<l r"gen 375 l;U Iden' p'" loss. 
z""fdruk. "100 gulden· per set van !We(' (of ""n 
...eolvoud <la.IVan) en 3.9S0 gulden· voor de 
volledlge Vrouwen en AIDS collectl•. U helpt 
8"'0 Yrouwen en AIDS door e.!n of mecrdere 
prenten of de volledlge collettle .an te schal· 
I<:n. De opbrengst komt ten goede aan de aan
vullende actlvllellen van het Bum. In dubbel' 
opzlcht een ver.nlwoorde bestedlngl 

Voor Informatie en beSlel\lngen kunt u coniact 
npnemon mel, 

".' 
".j 

I" • ~t ..:.,',
 
Duro VROUWEN en AIDS
 

~.'.r:·if.\ '-.. _. .

rredl khercnkerkhot 2 
].~ 12 TK Utrecht 
leleloon: 030 . 3;J4108 
fax: 030 . 334064 

AUt'tx(:!fagtn dill inc. 6 p1OCl"nt IJ"rw ~o f"xct ~,und· 

~" ~'IOl.:mIt'11 

Nederland "'<J,dt _leleerl 

Voorllehllng en prevenlle, de bel~ngrllk'le 

wapens tegen AIOS, Ilchnen ;,Ich lot nu toe 
niet speclfick op vmuwen. Over de medLsche 
gevolgel> val> AIDS bll vcouwen I~ nog Ie wei· 
n Ig bekend. HI' IpvcrIenets ,taa I> met lege han· 

den ai' het gaat om vmuwen met AIDS of cc:n 
HlV.lnlectlc. In dele ,lIuatie moct vCfanderlng 
komen, voordat het te la,t I. en het aamal 
Inleetle. I. vcrdubbeld. 

Duro VroD,.,en co AIDS """,t geen rlsleo 

BUTO Vrouwen en AIDS bevof\1ert de dC5kun· 
dlgheld .n de ."''''enweexlng bl) hull"e,lening 
aan wouwen mel e<,n HlY·lnlcc!le en AIDS. 
I·IN Iluro sllmuleert l'R:venticve ",aatregelen 
en .:lndcrloe~ naar de gevolg.n van AtrlS en 
HIV·lnfe.-tics bll vrouwen. [e wordt gelOlXd 
.... het onden"erp I>ij beleldsm.k." en het 
l'ul)llel mccr aand.clll kriigt. We wlll.n vooe
kornen dat de eln>! van hel probleem pas <iu!· 
dehll wortlt als de eljfers voor zlch 'spr<:xen 

Ir Is ~l(t~a geld nodlg 

Buro Vroll,wen en AI[)S besehlkl nlel over vol· 
doe nde fi na nCI~I e mIddelen om a lie noodza ke· 
1I1k" plannen H. eeallseccn. Es Is e"lra geld 
nod Ig voor cen daad k'.chllge a.np.k v.n de 
problemell rond HIV·I nfectle en AIDS ~II 

vrouwen. 

De Vrouwen ell AIDS colleefle 

Zes cnlhou,i."e \'Iouwclilke xUllstenaa" 
nlaaXlen voor Buro Vrouwen en Af051wee 
ze.ldeuxken. De VrOllwen en AIDS eollectle 
""staat uit Iwaalf prrntrn van M"rlon Blotm, 
loslen 8~enneker, Xa"d'R Donder3, Dor" 
OIJ/z, SJ..",y<u" n, nep Tosca"l, Per prcnt 
zitn "lllcnnegentlg aldeu""en gem""~I. De col· 
leclle Is ren e,,""sieve ve,zamell og kU",lwer· 
~en va,lcrend van abSlract tot figuratief en van 
ingctoge" to! ullbundlg. 
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OE GIGOLU 
S~~d} is n<:genl;en Cn lceh 'olO de lidde. -I.wel 
d,iw. '<In d~ lidde. !iij daal zijn vricndcn Qj) de 
schoudm. ~Iahaha. is m~ dal behen! Vrocger was 
hij ''Olkyballer bij hel ~"lion.lal jeugdleam. Wed· 

sl~j\kn,in ~i~mi co Puerto 
RIco, niO<'I JC nagaa o. J3nl' 

. mer dol hy le><:n nog niel op 
. hel idee kW:lm cr te blijwn. 

, dan had hij nu niet zo halll 
hocven \\'crkCll. hahahaha. 

• Maar ja. in ecn be~lnglijke 

mMch gar die Argenlijnse kloollak hem een duw, 
en hij meple lrlug Werd hij nota bene geschorsl. 
nie! voor lijddijk. nee, \Qor allijd! WeE emien:. 
Oal was dlic ja. r gelede~, nel aa n hel begin va nde 
.1/~ri"lr fk'riO<k. zooII de aUlonle il.n de ensiHufc· 
mi~,lisch noemen 
IX RUlsen lmkken rich ICrug. de Amerikancn ,~r· 

..:he'l'lrn hun econom'sche blokkade en Cuba 
slorliC in elkaar. IX speciale periode be Irkent: 
vooo sci or de bo~. onvold~nde voolT.lden. nau· 
welijks klt;en. prnkli;.:h geen be'llline. en einddo' 
zc rijcn VOOI ee~ siml'd kopjc koffie or ~n SiI nd· 
wich. Sandy llegon locn aan lijn eigeo sl'rdalc pe
liode.Hij wcrdjillr/fTQ.lcltcrlijk paardrijder. HilI'" 

1m! wal oor-;pronkclijk de benanling VOOI CU· 
ba;lnsc mcisjcs en .-rou\\~n die aanpaplell mel loe· 
rillen om 'op hun rllg mer Ie tijdcn·. Omdal Cuba
n~n 101 Vonl ~Orl getn dollars moen!en baillen. 
werdcn de meiljes m.:rsta I belaa Id in nalura: een 
maa Ilijd in cen dollan-CSlauran I, ofcenjur~ u;(.(en 
doUarninkel. Nu ze zdf dollars mogen bel-iUtn en 
uilgC\·en. vrrlangen de jineleras «hler beldling 
voor hun werk. Stceds ",toer jongens be~C\~ lim 
nU ook Of> d'i lellei n. voo mI in de grole slOOen 
HavallJ en S,111liagQ en 01' de loeriSleOSiranden. 
S"nd y bijvoolbce Id op<:rCl: r1 in zij n 1'I00npl.ats 
Santiago_ Zijn favonele jachnmrin is PdrqUC Gs· 
pcdl:'>. mast de ~alhcdraal en legeno,cr hel eoi&< 
lenaS ,'an de bek hinneoslad. Sindl kOrl ~UII je el 
je pilsjc alleeii nog mel dolla~ belalen, wal wi Ileg' 
~en da I de mec!delhcid VOln de Cubanrll in cen 
klap ''311 I'n uilgaallsmogelijkheid is brf\)Ofd. 
S<lndy is aanlrckkelijk: liehtbruin mel krocshaal, 
en hel liehaam'ol II = sportcr. Prccies wal Eu to
pc~ 110Ul'itn ",ill(n, had hij zo gOOaeh!. "He! 
"'hijnl dal de man~en in Europa er niels van kun· 
lien h~?" Vr.! agl hij ui Idagcnd. "Dc vrouweo ~ o· 
meo hdcmaa Ihielhccn om ern ma II Ie vi nden. Ze 
zcggtn aIIcmaal da I hel nu ndaal oitl Om Ie dorn 
is. maar 1. lopen niel voor nlels rond in de korl' 
sic brockjC$ en ha Ifblole blorsjcs. Bo"","d ien heb· 

1 9 , be n de meCSle ncondoorns bij zith." Eo 10 niel. II 

dan lorgl hij dm Idr I'd \'00 r. brwcc II hij sid· 
lil. ".nsIOII£ zijn condooms ill Cuba hed loo:!' 
koop: ~lIel eoigc problrcm iHlalzc uit China ko· 
men en 'oor ons Ie ~1ein "ijn." IX vnendcn "~d' 
letcn he I ui l. 
Sa ndy draagt Ipli lllemiellwe Rccboks. ern halOan· 
gt dcsignbroc:k mel op\';l\lrnd aauftbrnchl. gulp· 
knopen, en etO slrakzinend lVil T·shirl. "Cadeau. 
Ip", grinnikl hij. Vaak ~rijgl hij van allf$ londcl 
el e~plicicl om te vragen. "Maar ah Ie oud oflclijk 
lijn. begin ik melten o'-.r geld: Zijn cttSle klan., 
doe jaar tclcden, was""" llaliaaliSC. Ilij sprilk 
haal aan in de dicrcnluin. Gewoon, een berljc pra· 
len co OJ rlen. 'l£ vroc:g hem me<: uit eten. r.cn <lag 
later onimocuen ze d kaal weer en nam ze hem 
mce naa r haa r hOld. Sinds die da g >:il hrj in hel 
va~. aIs IOU hij hel zel f niet 10 noemell. Dc tin is 
wal makkelijkcr. de ander \Val mocilijkcr: de ttn 
IlCtml hem met n.ar cen hotel, de and.:r onlvangl 
hij Ihuis. ~ Aeh. \\'al moCI ik <T vmlcr owr "erleI· 
lell", dOCI hiJ Onlns<:hillie. Hel mocil ij~sl e "a n al· 
les? "Hel eelSle ron Ia<;I. Som mige jongcns zij n Ie 
opJringcrig, da( S(hlikl ar." Jammer genocg ko
men er steOOs mcci ji n.leros. de spodio~ word! 
dus dunner. Daarhij ged133g1 de polilie lieh slccds 
agrclSlc''l:r en l00pl hij lelfs het grvaar in de ge-
vallgenis lerechl te kQl1\en; de \\~llelijke rna.li· 
mumllrnr ,'Oor rijn aClivileile" bcdraagl sind! ~orl 

maar liefsl vier,jaar. 
Sa ndy's "'ensdrooOl is e<:11 \'TOU\\' die ~em mtc· 
ncern I naJIl EUlopa. Welk la~d~ DJ( nlJak I hem 
nit! uiL als hi) maar weg kan uil Cuba. Er was OOil 
= DIlilse mel wie bij I\\'CC wcken ol'lrok en die 
hem de indluk gar dal hij ctn kans maakle. maar 
later bleek dal ze al getrouwd was en lerug moesl 
lIa.r haar man. Hij hield er JSO dollar aan Ovel. 
dal \'ttl • nicl mis in cen la nd W3M cen gem iddcld 
maandsalaris w'n drie dollar bedraagl. Alhocwd: 
de plodukle11 die jc bijna uilsJuilend VOOI dollar~ 

knnt krijgcn, zoals f.lsoc:nlijkt kle",n, ~jJ or 
deodorant. koslcn net roved 'als in Europa. Hij 
heen nu reo .ndm valle vnendin, dus wre wee\. 

Ze was wei ",al wanllouwig o'tr de hrlkornsl \';lD 

lijn mooic klen:n. maar hij href! haar op de mou\\, 
gespeld dat hij tocrislen mndleidl langs Sanli3' 
go's bczie[\S\=rdi~e\kn.lIil v.dk la~d ze komi, 
wi! hij oiel zeggcn: "Dal hrcngl ongeluk.lk doc dil 
rolwerk oml ik geen andere keus hrb, nfel 
omdal ik 1.0 brn. Ik heb nooil gcslo1cn of geroofd, 
oeht niel",lerl hij opecns dcfensier. Hoe langeI het 
gcspn:k duurl, hoe vaker hij bcschaamd wc~~ijkl. 

Hij lVoonl nog bij zijo moeder. die vaSI wei Ix· 
grijpl waarom hij rich in zijn kamerljc IClugllckl 
Jnct vron""n d<': Ie oud voor hem lijn. Sommige 
vriendcn van vrocgcr ,,;Ileo oielS meel mel hem 
Ie maken hebhen. Hel is I'ijnlij~ en dat zie jc 'an 
hem. "Wachl maar, maks hcbbc1l ze het na· 
kijken." Hij ZCI "ijn Ray Ban op en vcrd"ijnl Qm 
de hoe~, II 

van ii' S 

pic iln.~ 

ntiilgo. 

OE NACHTC~U8 
0.: danscrs co danscrcsscn zi)n jong. hoogbenig en
 
kofflekkulig. Dc mU1.iek is op,wcpeml. de koy
 
IUUms uilbundig. Tml'i('QJra is Curo 01' z'n spran·
 
kclendsi. !-lei publie~, ceo mcrkwa:Lfdige Olenge·
 
ling van locnllCO en dOQr de lIaa Igc IClcelde halclc
 
werkcrs, nipl aan herotmde Cuhaansr cocklails
 

ats (tiM linr{ en MaFia. Dc
 
. show is ten wervcknde Oil'
 

cenvolging Van uanSSlijlc11:
 
sa!sa. rum bo,. mambo. eha·
 
ebacha. lumh3. l-I CI mccsl gr.
 
rcnommCCfd is Tlopicana in
 

• ~I a\';lna. maar hel eo~e 1c ja· 
~n gclrdeo fCOpende TropicuM ric Samiago doel 
in uilmle besl dal naal de kroon Ie Sieken. Voor 
sommigc llezockc,,- cn zeker ook vonr sommige 
d3nsers en dan<ercssen. vin~t hel "~Ikdijkc hoog· 
lepu nI van de aVQnd plaa I~ na annol' ""n de show. 
Dan schuiven de famriclen aan bij de lafdlp van 
~e lorrislen. in hel belall$ """ de (;uooans·Ncdcr· 
landsc. ·[)uiISC en -Spaalisc vriends<:hap. • 

Av jJnu.e mc:t~rt- '9"1 

,i...rfr·-"r-~ 

i , .~ ~ ~;'1;f1 

np~~Jz.Qne later ." " ';~, 
I ~; ;. \:'naar Keileweg \l.J r, "<;\ 

ROlTERDAM - De verplaat- l' : 
sing van de Rotterdamll~.tl~'-'~ " 
pelzone,varj'(ie G.J. de ~Q~~~~'~ 
wegnaal".een voormallg fa
brleksterreln aan de Keileweg-
Is opnieuw ultg~~tel~,.D~,.g~,,'r.-.n 
meente heeft de door...d,e.,.......;..;, ."'/ 
ntchtbank.opgelegd~;W!jzlgln~, 
gen van het beste~m.ln.g,p,any. 
pas In _de zome:r r~:md.;,E~,nl~or~;·, 
hulzing van detlpP-814u~,J:8ter:s':~ 
In die tUd zlet de_po"~le I"!I~t ' 'I~' 
zltt8n.' De verplaatslng;had,alt' \ 
vorlg Jaar afgerond mo~ten '. ': . Izljn. -' -".', ..\. , 

de OoR,HenaaR /5'/04 
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Pr,()stituees 
va.."tgezet na 
actie politie 
{Ylln cCQ onu=r vcnlaggevcrs) 

EINDHOVEN - Dc Eindho
vensc politic heeft gislcravond 
bij ceo aelie in de Eindhovensc 
Edisonstl'Bat (Wocnscl West) 
negen pcostituccs aangchou
den. Twce Vlln hen - afkomstig 
uit Ghana - hcbben inmiddels 
bekend iIlegaal in ons land te._ 
verblijven. De andere zeven 
.: a(komstig uil Oosteuropcse 
landen - worden nog nader ver~ 

hoord. AJlc vrouwen blijven 
voorlopig in arrest. 
De actie was' ip ~amenwerking 

met het Opcnbaar Ministeric 
opgezet. Behalve politicmannen 
namen' ook vcrtcgcnwoordigers 

.van de maatschappelijkc dicnst-. 
vcrlcning er aan dee!. In tOlaal 
werden tien panden bezocht. .1ri 
dczc panden wcrd door de gc
meente raamprostit\;lt.ie gc
doogd. Dc in de panden aangc
houden vrouwcn worden crYan 
verdachi illcg:-lal in ons land Ie 
verblijvcn. K1achten uit de 
buun over overlast zijn de aan
Iciding gcwccst voor de actie 
van g.isteravond. 

, Dc politie zal de komende wc
ken meer van dergelijke comro
les uitocfcnen. Deze worden 
vaora! gehouden om de geeon
stateerde wiJdgroei van prosti 
wtie in Woensel West legen te 
gaan. Daarbij zullen oak straat~ 

prosiituees worden gccontro
Icerd. Bij een ovenredihg zal 
dan onmmiddcJijk cen boete 
van 400 gulden worden opge
Icgd. Gisteravond was die. nog 
niet aan de orde. 

Eind hoveYlS D09blad Iblo3 
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Kinderprostitutie 
ALMELO - De rechtbank van AI

melo heeft de 3().jarige Hengelo

se S. C: M. B. conform de eis ver

: oordeeld tot zes jaar en tbs met
 
dwangverpleging, omdat ze haar
 
drie dochtertjes tot prostitutle
 
heef!: gedwongen. De kinderen
 
waren destijds •. tulJep februari
 
1992 e'n april 1993 - acht, "les en
 
twee jaar oud. Het misbruik
 
yond plaats in de woningen van
 
de vrouw in Dordrecht en Henge
10. het Parool 1~/o4 

Dominees op de fiets 
voor prostituees

••~ • ""L. 

• WINSCHOTEN/MOSSEL - De christelijke ge
reformeerde dominees Ton van" d'er Wekken uit 
Winscholen en Aart van d~r MaarI uit Mussel 
gaan op 15 april ruim 250 kilometer fielsen ten 
bale van een kerkelijk ontmoetingscentrum 
voor prostituees in Alkmaar. 

Ze hop~n met hun presLatie vierduizend gul_ 
den bij te drag!!n aan het project waarvoor 
350.000 gulden op tafel moet komen. 
Initiatiefncmer is dominee A. J. Metz.ke uit 
Broek op Langendijk die in de rosse buurt van 
Achterdam in gesprek kwam met prostituees 
uit Zuid-Amerika die onder valse voorwend._ 
sels naar Europa zijn gelokt. Hij organiseert 
samenkomsten voor de vrouwen en wil een 
ontmoetingscentrum voor hen stichten. . 
Orenhe Courant °1104 . 

Burgclllcester sluit 
i llega'a Ihordeel 
Rotterdam - Op last van hurgcmccslcr Peper is gis
tCl'en cen illegaal bordeel (I'ln de Sumalmweg gcs!o· 
ten, In hct pal1l! vond ~inds vorig jonr ovcrlnstgeven
de proslilutic pklllls. Voorn[gn.and aan de sluiling 
had de polilie al vcrschillende kcrcn manacling ge. 
w<wrschuwq. Tocn dal nid hielp werd lot drie keer 
toe proccs-vcrhu<ll opgcmankt wegens ernstigc vcr
sloring van hctwoon- en lcclldimn.al. Op grond van 
de <llgcmcnc polilic vcronlcning bcslool Peper het 
horded mel onmid<lcllijltc ingang lc slullcn. 

RoHeRd4ms Da~blCl.d 121o~ 

~ritiek Op aanpak jongensp~~~ostitutie" 
AMSTERpAM. Hulpverlcners in Amslerdam hchbcn crnstigc kri
tick op de politic-aanpak van Jongcnsproslitullc. Onlangs wcrd 
het bardeel noys Paradise aan dc Spui!;lraat ges)olcn. Bij cen In
val bleken daar minderjarigc. Tsjechlschc jongens Ie wcrkcn. 
Hulpvcrlcners van de GG&GD mcnen dal die nelic vecllc lang 
op zich hecft latcn wachtcn. "Dc Jeugd- en Zcdcnpolitic hl.left 
voorldurcnd verzuJrnd te contro/cren ofer rnlnderjarJgen in 
clubs zjtten", rnecnt GG&GD-werkcr Delh. Hij spreekt van con- . 
niclcrendc bel'lngell ILlsscn politic ell <-;(;&(:1) in Amslcrdmn 
wdal hel wcrk vall de bulpvcrlel1crs emSll!;; wordl IJcrnocilijkl. 

Ha(),R.lem~ D~blQcl 09 lOll 
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