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Gastvrouwen uit Pekings ui
terst popufaire 'karaoke'-bars, 
waar bezoekers hun favoriete 
liedjes kunnen,zingen, volgen 
op het politiebureau een her
opvoedingscursus. In heel Chi
na zijn campagnes tegen de 
prostitutie aan de gang en de 
'karao1cii"-bars worden eNan 
verdacht, heimeJijk golegen
heid tot gemeenschap tegen 

. ~etaling, teJle'y'e/l. ~rCJ~t{t~e, 

decennia lang taboe onder 
Mao Tse-toeng en zijn opvo/
gers, treedt met de toenemen

'de 'we'va8rt"J;;~~ de ~~~~-~mi-I 
$che hervolT1Jingen steeds 
meer naar buiten. FOTO, AP 

de Courant Mieuws v/d Dag 

O·l/06/H 

Prostituees in 
Oostende InOeten 
gordijnen sluiten 
BRUSSEL (ANP) - Vijf bordeel
houders in Oostende z.ijn dit 
weekeinde op de bongeslingerd 
omdat hun dames de gordijnen 
niet goed hadden geslaten. Vol
gens het omstreden gO.l"dijnen
reglement mogen prostituces in 
de Bclgische kustplaats niet 
open en bloot achter cen onge
blindeerd raam z.itten. Dat is ie
gen de goede zeden, vindt bet 
gemeen tebestuur. 

Het reglement heeft in het verle
den at tot menige botsing tussen 
de stadsbestuurders en prosti. 
tures geleid. Zij vinden dat hun 
klanten mogen weten wat voor 
vlees ze in de kUip hebben. 

~r~~i~ciale Zeeu¥~E 

C~~raDt 16/05/94 

Amerikaanse krijgt 
80 zweepslagen 
TEHERAN - Een 3S·jarige 
Amerik3anse is in Iran wc
gens prostitutic ge!'ltratt met 
80 zweepslagen en £'len boete 
van 10.000 ria I, ongeveer tlen 
gulden. Volgcns een krant In 
Teheran werd de uit Texas af
komstlgc Mary Jones gear
restcerd, terwijl zij haar dlen
sten aanbood in een park In 
Teheran. Zij verkecrde daarbij 
in kennelljke staat. De autorl
telten in Iran, waar het ge
brulk van alcohol verboden 
is, hebben de campagne te
gen 'westersc Invloeden' op
gevoerd. De gesellng van de 
Amerlkaanse, die overlgcns 
door haar jurk heen werd ge
slagen, zou twee weken gele-
den hebben pJaatsgevonden. 
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MIJlllVltNIII~ <inderporno via computer' 
Mishandeling 
Naar aalliciding vaneen bericht i
uw krant Villl vrijdag,:3 j uni v.il 
graag het volgendc kwijl Het . 
treft het bericht over een ntis 
delde 'prostituee in het Spijkel
kwartier. Vooral de laatste zin zi! 
mij nogal dwars. De:ze kwarn e 
neer dat de vrouw'het 'te druk Zl) 

hebben' om aangift~' te doen. 
Dit komt zelf.~ bij !TIij (de betre:
fende prostituee) nogal arro 
over en ik kan me voorstellen da.t 
dat bij meer lezers vall uw krant 
het geval zaI zijn. Teven$ wekt he. 
de indruk dat dit soort 'gasten' hie: 
wei heel erg makkelijkmee wegko
men, en dat, in dit gevaI, rie politte 
voor niets iemand naar het b 
bracht. ' 
Laat ik aile prostituees, maar 00 

aile andere vrO"uwen gerustStelJer 
er is wei degelijk aangifte gedaar. 
en wei donderdagrniddag 2 juni 
Oit is ~ezien het tijdstip va~ de 
mishandeling (woensdagavo 
rond middernacht) vrij snel; name

.Iijk binnen 24 UUT. , 
De worsteling had pJaats benede 
in de deuT - d~ deur is het raam er. 
de kamer is boven, was het da.a: 
gebeurd, had ik het misschien nie" 
na kunnen vertellen - die bove 
dien nog open stond ook. Terwijl iJ.; 
daar lag, zag ik cen taxichauffeu· 
mijn kant opkijken en naar z]j 
mobilofoon grijpen. Op mijn gegi. 
","vamen tientallcn mensen aI, 
maar voor mUn gevoel duurde hee 
een eeuwigheid voor iemand ed" 
iets ontJernam. 
Da.nkzij de 5nelle reaetie van Cle 
taxichauffeur kon de man ge-ldenti
fleecrd worden als de dader e 
door de politie worden aangeho[h 
den. Binnen 10 minuten was er ee 
politieauto voor mijn deur met de 
dader aI a.chterin, Omdat ik hee; 
goed besefte dat een gepakte da
der zonder aangiftc niets uithaal 
zei ik meteen tegen de politieagen 
met wie ik sprak, dat ·ik daar 
donderdagmiddag voor naar het 
bureau zou komen. Hct altematief 
was om me woensdagnacht in de
zelfde politic-auto a1s de dader 
riehting burp-au te Jaten vervoeren, 
en dan het risice lopen dat daar 's 
nachts door bezuinlgingen, reorga· 
nisaties en onderbezetting niet 
f!ens mensen Zijll om die aangifte 
ook daAdwcrkelijk op te nemen_ 
Zodat ik vervolgens to horen zou 
krijgeen dat ik aL<mog de volgende 
dag tcrug moest komen. 
En dit nog even gericht aan 'onte
vrerlen hoerenlopers'. Heb je een 
verkeerde keuze gemaakt of kernt 
er op een andere manier onenig· 
heid, verlaag je dan niet tot het 
gebruiken van geweJd. _\'iees een 
vent, \deed je aan en vertrek. 
Naam en adres bij redaetie bekend 
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.msterdamse zedenpolitie signaleert nieuwe trend, 
- -- _.- - -~ I/erSlaggeef5ters wurdt ve'g'ooc' afdus de politieAMSTBlDAM - Korting op, Van vrouwenhandel we'd~n leven
QoIirirjes ~ vrouwen die aangilten gedaan. mJ<ll' daarvan' 
,-~un :zijn geweest, blijkt de bewijsvoering ui-tennate 
---~voor vrouwen. moeilljk...V'ouwenhalldel is geen
~.;.wmomstandighe. op ziehzelf staand probleem. maa,=-a_ ~rstersen de h"eft r3<lkvlakkf!n met d" VlCf!<l\Ue-
~eic£iCgvan k,inderpomo. - lingenwelgevin!l. bf!st\:,urljjke za. 
--- ..... ~ computer. "en. g<>orqan;seerde criminaliteit en 

openbarc orue··. sehrijlt d", Amster.
Ora.-z.;.eioyn doet de jellgd. d~mse zedenpolitie,
er' P(ie c :i:~ .an de regio Am.
 
~.a.r:s:!'i-a.~ op grond ~an
 Gebaseerd op do meldingen van
btt ~ 1993. Vooral bij verlc'aehtingen en aanr~ndillllen b~. 
-;t -~ ~ Jcinderpom05iy. 

v~t het v~,sl<lg Ilauwkellrig u;tge-
~ heo; ~ Vetontr~tende we'lcte profiel+m van de slachlof
l7""'wPibf"'9"'<'. Zo Ieverde eero in Ie,s. ..llijna 40 p'ocent van d~

j eKi 'JI!OtQt:",ecl<hOlJder zo'1f slachtoffers is hla",,- tus5en d'" 16
_..z-~r1"!! banden op, en 25 ja~r. ongeveer 1,60 a 1.70, 

leren. Een an· 
, 600 banden up.	 normaal postuur. donk~rbtond ha~ 

tot (lye' de 5diouder. lopende in h,Nederlands<: 
en waren, wl'elc~(ld op de openb~re weg. tu 

sell 12 U1)l 's midd~g~ en 24 u' 

_ _ -. 
~ - ~c>o;en.
~-:ee om D;)Orteren van kin. 
~Cllrtr~ 

• _ - -- - -
~ 15 ~:e1d. 

r-stag

- • n iiude 
~~

~-::l!~.aamdeBullcrill 

-

e!- en regelge· 's nachls". zo luidt bijvoorbeelci h, 
..limte bied! Om aanrandingsp'ofiel. Opmerk~ljjk 

d~ aa"beveling dat vrouwen ges ' vervoeren. 
mulce,d lou.den kun"en worde,
 

plei!de Am. ~venlu~el zelfs met korting~'l. 0
 
met de taxi na~' huis te gaan. nad.
aanseher·
 

-_ onJangs ook
 zij 's avonds zijn gaall stappen, Ve 
Met nadrllk vrouwen worden immers'slaehle 

gewaar . fe, van een zedenmisd,ijf ..als ze I 

/We trend. na. het st!lppen-naar huis ga~n. danw 
~ die via de .~ thuis worden gebrae ht (loor hun p, 

ontmoete 'vriend' ", word!. ..Dit ,J 

Oolt van kindermi5hand~lill9 bl,! 
he l aantal aangiflen volgens ,.,ccels computer 
v<>(~lag toenemen. 

leze nieuwe " 

ig bekeod." Troll'i 1V04/94
den van h~t 

ioneerde het 
ouwenhandel 
loch! 57 seks

28 'ramen'. 
werden 87 
aarbij 4e iI· 
den aange· 

e nog minder· 
laarsters. de 

s::aioc:»~ _cen steeds 
'i'Jbor - gea»A........... :: met zware 
~_..n-achting ...Hun 
_i; • -=- 6d»<iet I zijn sleeht, zij 

c:'e als Onve;· 
O'dell, waar· 

~-'ns sterk 

Vrouwenhandelaars"'- ,
krijgen tot twee jaar eel 

':))c oHkier van justitie cistc twee 
w~ken gcledcn 2,5 tot 3,5 jaar eel 
tegcn de drie mannen. Zij ,voerden 

Rotterdam heeft ler verdcdiging aan dal dc mcisjes, 
_ akeri veroordeeld van wie vier nog minderjarig, wei 

get Wfltistraffen van· negen rIcgclijk wisten weI zij in 'Nederland 
rna. im,aaderhaJfen tweejaarwe- moesten doen. 
~ iiuwwu.bamlel. Onder het De drie manncn waren de eerstcn 
(Xlrn cia..as serveersler in Rotter- Jic volgcns de nicuwc, verschcrptc 

ken, haalden de wctgcving werden veroordccld. 
nanam as Siowaakse meisjes naar Dc~~ nicuwe we~ ga~t ervan uit cial 

Is daarvan moes- mCISICS tot aehtllen Jaar .nooH vrij. 
de tippelzone op willig de rrostiJutie i~g<lnn en stell 

eg werken als	 personCIl slralbaar dlc mindcrjari. 
gen voor zich laten lippelen, 
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r.Jfranse nep-agenten en 
~fop·hoeren kleedden 
>automobilistcn 'nit 

·DOOr Hans Gertsen 

PariJs '- De politie van: Marse.ille .'
 
',hceft een bende van nep-agen

',ten en fop-prostituees opgerold
 
:,'die het afgelopen jaar minstens
 
· dertig automobilisten financieel
 
- en in ve<>l' gevallen ook letter- ' 

, lijk':' heen uitgekleed. 
:J;lc bende, die in de regio Mar
,selie werkzaam was, bediende 
: zich .van als prosti~ees ver-' 
, momde vrou~m allecnrei
zende automobilisten in de val 

.'te:~lokken. Deschaars geklede, 
aantrekkelijICe vrouwen stelden 
zich langs <;loorg:w1de wegen 

, op/Automobilisten die stopten, 
werden. vervolgens door de' 

, 'prostituee'.naar. een afgelegen 
plek gedirigeerd. Enkele minu

• tenJaler, mecstal op het mo
: ment dat de automobilist net uit 
.de kleren was, .doken claar plot
, seling: twee , o~ ,drie geunifor
mecrde 'agenten' op.Die.eisten . 

"op hoge 100n de papieren van de 
, in de val gelokte hitsige automo
'bilist; In de. meeste .gevallen
 
; maak,ten de~agenten' 'Zich ver

:' volgens met de portefeuille van
 
"de automobilist uit de voeten na
 
de prostituee 'gearresteerd' te
 

· hebben. In enkele gevallen
 
'. raakten automobilisten niet al· 

leen hun portefeuille, maar ook 
hw, auto kwijl Een Engelse toe
rist wcrd half april in de b.uurt ' 
van ~mies spiernaakt met, 
handboeien aan een boom op 
,eenp\lIkeerPIaats ' geketend, 
waarna de 'agenten' er met zijn' 
<luto 'vandoor gingen,' Minsten's 
twee andere automoblisten no
dergiogen cen s'oortgelijk lot. . 
Met, de .' aanhouding van vijf 
mannen en vier vrouwen uit de 
omgeving van Marseille denkl 
'de politie de 'bende van de nep
agenten' ontinantcld te hebben. 

, Hoe veel slachtoffers de bende . 
het afgelopen jaar precies ge
maakt hecft, zal wei altijd een' 
raadsel blijven. De politie ver
moedt dat er veel meer slachtof

, rers zijn.dan het dertigtal man
nen' ciai' aangifte heeft gedaan, 
Vee! slachtoffers doen waar
schijnlijk liever geen aangifte 
omdat het vreemde avontuur 
thuis wcUicht moeilijk uit te leg
genis. 

Rotterdams Daqblad 20/05/94 

·Fiscus rieht vizier op 
Utrechtse seksbranche

/ 

Door Henle VoUl Ess tuees aan de Europalaan en hoe
Utrecht .ren op woonlJolcn aan het land

pad weinig medewetking aan de
 
De fiSCU$ heeft haar viDer op de 6scus. Het belastingkantoor gao
 
Utrechtse sebbnnche gerichL rand~rt eeltter 'eni~e creath';'
 
Het belutingkanloorin Utrecht teit' bi; het lJepalen van de hoogte
 
probeert "nds kort door $Cher van de aanslagen, Als een prosti·
 
pe contToles en inlen$ief onder· tuee schoon schip wil maken.
 
:wek miljoenen guJden$ aan on wordt haar niet het vel over de
 
geinde belastinggelden boven oren getrokken, zegt A. GeerJing.
 
water Ie krijgell.. vakgroep-coiirdinator omzetbe


lasting van het belastingkantooL
 
V13 'belastingaangiften van Concreet wordt er ruet aileen
 
,Utrechtse p~ hoopt de naar de btw-plicht gekeken die
 
liscus grip Ie krijgen op de grote sinds 1992 geldl, maaJ' ook naar
 
ge Idstromen in de seksbranche: de eventuele aftrekkosten (bij
 
bij voorbeeld de onbelaste in voorbeeld oondooms, !tappers

komsten van aldan nietcriminele kosten, g1ijmiddel, woon-werk.

seksbazen. Daanoe heeft het be verkeer) of andere uitgaven.
 
lastingkantoor een zogeheten Geeriing wi! eehler niet spreken
 
'br...ncheteam prostitutie' opge van 'een generaal pardon', "We
 
richL wegen de hoogte van de aanslag
 
Tot nu toe verlenen straatprosti- van geval tot geval aI", Hij vindt 

;, Prostituee wjI. a!~J~g~le 
•. - ~ - I ,"" .~".,~ /.~. ... .. ,• 

te'fstan~ig~ ~i.t,J.J;,.g~~g 
.~ , ... ; . :~.'t:.6'_'" :(~"':' t~~.·,,: .~·d· •.• , 

Van ~ onzerverslage-om< .:': steekftiij zwart iIi'iiin zu. Hij 
, ~ " . ".".'j'",": ..,., verpli~ljelotz,wiillenomtlat 
, _--- ... ;.• , hilande~inhetnauwbijde 

AnJa (30) I. ~ van cle lftInl·' belastingdienst komL Waag 
, ge pnwtl"61l1ln Utrecht d.le het niet Ie protesterenl Je kW11 

haat belutlnl vlt .olle OYer- meleen vmrekken. De lis<:us 
lulglnll belllalL ,.1k ben zel(· wee! ook wei. <lst dit lo gaat, 

, 5lllIIcHg ondemelnef en .11 lDaar ~ daar nJets aan doen. 
pug leg..1mljn wuk doen. zeggell ze.. F.n wat doen de da,
 

.. Daarom heb lit mlfn el&eD roea daara.an? Nlelsl G~n .
 
, accountant en IJewau litde .... raam uf kamer bete~el\t dat je
 

bonnetJes van de kapper, hel een soclale ui~ kunt ' "
 
, glljmlddeL de clrankjesvoor ' aanvragen, M8IIr 20 2.it ik niet
 
. de guttn of mljn make·up - in elkaar.lk leel niet gr1l8g op
 
, om .at fi!Cllle aftrekposten andermans komn". ,
 

te noemen~, ' .. " . ..He! WOldt hoog tijd dat de '
 
,.-,., ' . : gemtente-ambtenareneens 

De VTOuw dJe a.ljaren een achter hun bureau vandaan 
woonboot aan het Utree:htse komcn en met een goede regi. 
Zandpad huurt, ergert zich stratil: Y1lJl de huulWll.8rde ko
maleloos aan 'de'dubbele mOo men, een puntensysleem 7.08\$ ce fiseus is de sodale 
raal' van de overheid.· '~ , . ook biJ nonnale woningl:n en 50ellCL Reeent onderz.oek 
Fonneel heeft prostitutie·- . winkels het geva1 is. Oan lean 30'fraudes .met uiLke,ill

: (nog) geen wetteUjke basis en. men niet meer vragen dan he! licht, Aile prostitutes 
dat wreekt zich vrijwel ~8e-": slrikl noodzakclijlt is';';" : de kans schoon schip te 

. lijks. .... ","'r'," "."" .. " "Waarornheef\niemandlnde Ze hebben inmiddels 
: "We betalen hier in Umcht " seksindUSirie de durf om ons . ig hun uitkering laten 
: huur oli dag- ofweekbasl$. vak uil het verdomhoekje te swpzmen. 

Piscaal gezien ziin dal verwer~ halen? lk ben eeuzclfstandig Vii" Ingerl: ..We doen geen on
, vingskosten. Oat moet ik w~1. ondernemer en·lO lOuden .' cerzoeX naar ftaude in voorgaan
: %WlUI op wit zien te krijgen ." miln collega's 7:ich ook moe ce ia.ren. Oat kost zeerveeJ tijd en 

VoUI mlln hUwbaa$, Ik betaal' ten opstellen, Wanneer komI 'Wi) begrip voor de rede
wekelijks zo'n 875 tot 9OO,gul- • 'er toch eens een landetijk po- n hetaan\'T3gen van de uit· 
den:De hU~rbaas bepaalt ' . liti~s tot het besef dat prosti- Wei:ebben onze gegevens 
doodleuk clat voorde belas-' tUlle gewoon tx-.staat? lk ' oorges.peeld aan de belas· 
ting maar525 gulden mag houd me aan mijn plichten, ie.'\Sl.. Wei hebben we de 
worden opgevoerd. De re$t geef nu ook de rechten", I geadviseerd oak met de 

h~ :-eine te kamen", 

Utrechts Nieu~sblad 

11/06/94 
11/06/94 
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Rotterdam laat carpoolsek3 -.~ tf!l·:iplg .: ::~tmoeid 

Randstad geschok1: door 'seks langs de snelweg'
 
Door ,,!..\RT[JN VERWA:\lJEi'f 

[0 landvoort schrok de politie 
zich een oogeluk. En collega's WI 
de regia Haaglanden wislen niel 
\'o'al tij hoorden. in Velsen rea· 
geen een campinghouder ge
sebokt en een hoteldirecteur in 
Leiden is ze1fs razend. En in Ro!· 
lerdam reageert men gewoon . 
nonchalant. Daar was het fenlr 
meeD carpoolseks dan weI cam· 
perse!;s allang eo breed bekend. 
En daar Ivaar de versch.illel1de po
litiekorpseo in de Randstad di· 
rect na hel vememeo van hel 
schokkende nieuws aankondig· 
den IOl ..barde maatregeleo" 
over!e gaan blijf! de regiopoUtie 
Rotterdam·Rijnmond er uilerSt 
koeJ onder. 

..Eigenlijk is hel \'ergelijkbaar 
mel dame; die heren lh:.tis onr· 
\'angen". zegl politiev:oordroer· 
der\\'. de Rooij ...Zo langer geen 
sprake is \'a~ onroela'albare O\' €>[· 

last gaar. \'iij ge.en kJo?jaeht be
ginr.en. Wat dar betref! heef, de 
politie \\'el andere prior:teitcn. 
Bovendien. als polil;e moer je 
e~n strarnaar fei: \\'el nst \"'1..:;'\' 

nen stellen. En ca, is he~; :noei' 

fenomeen, elc.ers in de- Rand51~cI 
heef! het \'oor de noclige op
schudding gezorgcl_ Veran~woor
delijk claan'oor is Menno Euch 
van de Dutch TelegrOlIP in Haa~, 
lem, die sinds afgelopen maan
dag eel'. te lefonische se ks li) I~ 
heefr geopend waartn vrouwcn 
kumler_ adverteren met hun 
'handel', In kone tijd zih de 06
barldjes gevuld met lO'n vijftLg 
adressen woar de campers s:aan. 
allemaal in de Randstad. 
En daar zij:l de ~'erschtller.de po
hnekorpsen !liet eeh, gdukkig 
mee. Sromverbaasd zegt een 
\'Ioordvoerd er van de poIi lie 
Zanc\voort: .. Dit is helemaal 
niellw en kan echt n:"".l-Iet is ui
termate aanSloolgevend als zo'n 
camper or de- boulevard staa" 
De algemene poiirle verorcler-lna ' 
biedt ffiogelijkheden om me~· 0 

sen te verwijderen. Desnoods nc'
 
men \';e de ~ampeera'_lt0 i.l be-

slag"
 
Op de par;;ee,p!:\ats ,:ar, woon
warenhuis Ikea in Deift s:aal
 
sinds kort ook een 'tu5tCamper',
 
Bed.ijfs!eider De Ban! is \'eront'
 
\\'aarcligd, ..lk heb nle-leen ~et
 
hoofdkanw)r i:l ;\m;te~dat:'\ ln'
 
ge.5ehakdd. Me: onz~ acvoeaten
 
reet achteraan, want die moe,err 
\I'e roict heaoen. Dit is e;,n o\'er, 
heidscamping, ',,'aar geen handel 
mag w~rden g~drevel\. ;-..(?,?r 105 
daan"an, dit is oak ee~ f"milie. 
camping. Die dal:'!e moet ,,"eg, 
da's duide!i;:,. Hie: zijn ,,'e abso
luu! niet va;'. gediend." 
ZijncoEegafvan derTuuk van 
camping Weltevrede:l ill Vel,en 
reagecn al net 20 geschokt...lk 
sta Get Qijn oren te kl~pDeren. 
H;er komen gezillnen n~e'l kinde, 
ren en dat willen we graa'! zo 
houden,lale:1 die hoeren'in hun 
campers maar ergens ander; 
zijn we bezig om te zien welke 
juridische sta;>pen we kunnen 
ondernemen_ 00k m?t de <te
roeente DelE< \'aere~l we o';erle<t 
Ons bed rij f 15 er j1 ie t bij gebaa c''' 
betrokke n (e word ell bij dit soor, 
vunzigheid...
 

Campings
 
Ook verschllende campingeige,
 
n?ren \"2ren gesctokt toen ze
 
hun bedrUfop de Sndweg Seks
 
Lijll hoorcen \'ermeJden. De be·
 
he~rder Vi\:i camping De L:l.kel15 ~
 
hoe 10t:passe:ijk- in de Bloe:ni'll

daalse duinen: ..\Vc g~,an. er di

gaan staan." Van derTuuk heef~ 
inmiddel; c.e politie gewaar
sch~wd. 
De Recron. de organisatie va,1 re
erea tie-ondememers, ken t he t 
fenomeen, ..Soms vraagt cen 
campingeigenaar ons ad vies wa t 
hij ertegen moe< doen. Als er 
sprake is van overlast kun je ze 
nat U'Jrlij k gemakkelijk verv.ij
deren". zegt een woordvoerder. 

Lusrcamper 
Dar de Snelweg Seks Lijn he! no-
o.lge teweeg brengt is wel duide, 
iijk. Want uiteraard witlen de cia
illd hun 'werkplek' zo gedetail
leerd mogelijkaanduiden. en 
schromen zij niet nabijgelegen 
bedrijven te noemen. Daarom a\' 
!een al is directeurWorms van 
Hoiida... Inn Leiden razend shds 
op de sckslijn zijn parkeener
rein worclt aangeprezen als '!us;, 
plaat) van [wee ex-verpleegslers 
die voor elk standje in zijn', 
\Vorms: ..Heel onplezierig dat 
O;1Ze naam wordl genoemd. Wli 
hebben onze bewalingsdienst ' 
oparach! gege\'en in te grijpen 
20dra die kampeerbm arriveerc. 
Desnoods schakelen we de poE· 
tie in," 
\-'{<lar de camper staat en wat er 
allemaal in gebe\\rt. he, in teres, 
seen Menno Buch~een tlui[. , 
\Vel con[ro!eert ht) ofdcgen.e dl(' 
zlch aanmelclt ook daadwer:-::e-
Eik een kampeenvagen op de af· 
gesprol\en pl~k heeft scaan, ,,1\an 
gr2ppenmakers hebben we niks. 
Vt"rd",r~a.atiedereen,zijn gang • 
maar, \\ 1) bledn.. ".ll~en maar de 
ge legenhe:d :e11 oood;cha? dOl>r 
Ie gever.. Ais lemand oph.et par 
keenC\:mn van een pohtlebu' 
rea'.1 wllsl~,arl. za: m:J dat verder 
\\'or;l ZI)n, 

Apeldoornse Co~~ant 

04/06/94 

• Eell prostituti warnr op een ldam n3a5r l:2.;.-1!!s~c:ii.7Z~_- Foro 
Archie!) 

.Gronin_er!po~itie. onderzoekt verki'achtlng.van' pro~~tuees"
 
• GiWNINGEN ~- De 'GronlDger poUtle zoekl 
een 1IUUI,'.die·gistetnacht een U:jari-re prostl 
tuee beeft ver:k1'ach,t:en erns~g misbandeld. 
De ·bemannlng: van.'-een surveiliancewaee.a 
,tror de vrouw· die als tippeI.aarster &aD. de 
kost koml, in deerniswekkende_ toestand 
de sPoorw-egovergang bijde Friesestraatwer 
In Groningen aan. Ze lag- roerloos op de raU:s. 

~ . . ' 
T~nagenien 'ilaM be~derden begon ze 

hysterisch'te huilen. De'viouw heeR aangifte 
gedaan van -verkrachting.· Ze ;vertelde op de 
Visscrsbrug te 2;ijn opgepikt e,o na ee~ korte 
ro'ndrit door. de bestuurder uit"de .auto te zijn 
gegooid. De VTOUW is met ver'wondingen aan 
de hals en borst'ilaar het ~ekenhuisgebrachL 

De politiearreste€rdelater'de 42-jarige J.P. Uit 
Bremen die ervan wordt 'I1erdacht elders in de 
stad een' prostituee te hebbcn .verkracht. Dat. 
gebeurde in het Stadspark. waar de bewusre 
vrouw"de" politie aanklampte. -Ze 'verklaarde 
door P.-te zijn verkracht en bedreigd. Daarna . 
was de Duitser er· met 2'.ijIl auto vandoor gc
gaan,~P.92~de"vTouween'duidelijk signale
me~t'~':dem;an en de auto kon gevcn kon,ge 
poli.tie:J):,em .~,. de loop. van de nacht in 'het 
Zuiderpark aanhouden.. 
Hij had net weer met eeo and,ere prostitu~ 
aangepapt,; D~ ·politie. h~ft . de zaak nog in 
onderzoek' en>belijkt:uiteraard -,of er verband 
bestaat tussen beide zaken. ' 

frQning~r Da,biad 10/0'/94 
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v60r sex-werkers 
~en ~rech tspositie 

E4>d vong jaar tOl"ped~rde'de Eerste 
J:<.;.mer terecht het ondeugdelijke voor· 
stel, van minister Hirsch Ballin van jus
titie tot wijtiging van de pl'ostitutie
.w,ergeving.. In afwachting van een 
ni~uw eigentijds wettelijk antwoord 

,Pp. een maarschappelijke realiteit is er 
,.nu weer nlimte onlSClan voor discus
:sie en onderhandelingen over,de ar
t:>eids- en', <eChtspositie' van vrom"'en 

:,len,xnannen) werkz3.lm ill d~ Pl'05titu
tie. Voordat weovergaan tot het af· 
,schaffenvan het bordeelverbod, moet' 
;mmers duidelijk worde;, wat de ge
voJgen 'voo~ heD. zijn, .' 
, H,et proces van normalisermg van 
'prostitutie is onomlceerbaar ~n moet 
,doorgaan·. GemeeJltell kunnen dOlt 
prpcesbevor,deren door in overleg met 
organisaties van hoeren, ~xploltanten 

,en andere,bctrokkenen z;ikelijke voor
.....aarden te scheppen voor de legalise
ring van dezebedrij1Stak !Iet nieuwe 
gl?lneentebestuur van Amsterdam kan 

':rijn shigkracht bf,wijren door einde· 
lijk eens een 1Iclloorlijke opJossing aan 
te 'dragen vcor iets waa r ex·burge
meester Van nliju niet aan wilde: het 
aanwij~n van een, of meerdere loca· 

.tie~' vcor tippelp~itutie. 
" ,Vool'komen moer worden dOlt een 
,snel.handjekIap tussen gemeenten en 
,bordeelboudersde hele business aan 
'een'vergullninghdpt en dat degenen 
.die erin werken het nakijken hebben. 
Nqor prostit\le(e)s X011 de balans weI 
.~ naa,' een kant doorslaan. wannel'r 
,~wel ,belasting moeten betaJen"hun 
anonimiteit vCl'liezell en meilische 
c~.ntc~le krijgell opgelegd, maar dat
Aa.3l Men ,rechten tegenover staan· 
7;~als een ',v~rzekering tegen' xiektl' 
en' arl!eidsongescbilctheid en,besche\"
;,lIling' 'tegen' oritslag voor wie weigert 
zonder cODdoom,te'werken.· ' 
~)ret Is .wenselijk :dat ~de zich steeds, 

;duidelijker afte~l1ende beroepsgroep 
·van'Sex.wcrk'ers':gesteund door~rken· 
.~ensOdaJe~elingehyan.dc-over· 
~.('id, cen steVige: ondel"~n~liJlgsp<>
.sitiebeeft op het moment dat de sex
k;1S lega<li wciX:d~; .. "i ' 
, yoor rover he! gaat om prostitutie 
in bordlllen' iijn 'cr twee mogelijkhe· 
den Oul de arbeidsvediouding te rege
len: loondiensl en xelfstanclig werken 
in een facilitair bedrijf. De'zel1Standig 
werkende hoer die hlTul' betaalt voor 
ruimte en voorzieningen v'erdient 
vanuit emancipati~verwegingende 
voorkeur. 

- 1 .1:\ 

Razernij na een geweigerde zoen
 
NRC Hand~i~:ia1 24/05/94 

Toen Vcrpoorlcn zljn Xln niel
 
krccg, LOti hlj hiWr mel geweld
 
101 gernccn~chap hebbcn gedwon

'gon, Damna slo<g hij ha.or in het
 
£ezic~t en knecp hlj baar ked
 
dicht ,.lk dachl oal hel mijn oin·
 
d~ was"'. le, 7.0 lat.! leger, de po

litie, Ze bcwccrdc cal hi) haar
 
~jsnog or de mond zoende, hel
 
blocd v~n h"ar gOlicht liho en
 
zci: ,Jij doo<l', ZlJ knecp hem in
 
zijn kruis. waarnJ. U l'ch bcvrijd·
 
de en de allndachl Van een buiten
 
wachlcnde klant, WiSl te lrekken.
 
"U duwdc uw oe'lis met krachl in
 
haar vagina"'. zegt de rechler.
 
"' Klopl nict Jk heb h"il' bencn
 
uit elbar gccu.....d, maar,verder
 
nicts gcdaan "
 
Op dit punt heert Verpoorlen vcr·
 
schilleode verklaringm afgelegd,
 
Bij de politic hedt hij de ver

'k.rachling lcegegevcn, maar lalcr,
 
bij de rCChler·commissaTlS, ont

k.ende h,j,
 
"Bij de politic mOoSI U erg hut·
 
len", zcgl de rcchl<r. "Waf vlncit
 
u er nu van?" 
"Verschtlkkt~ijk .. 
"Waarom deed 0 hel dan?" 
.. Ik 1'0'0" h~t ni"t." 
"Sp~,elde de dran k cen rol'" 
"la, 
..Wal dacht U op dat moment?"' 
.. II:. was k.waad" 
"Dacht u: het i, toch maar een 
hoertjeT' 
"Nee. Da[ is lOch 001:. een mens." 
De r.:chler leeSI vcor uit hct psy. 
chiatJischc ra~port. Vcrpoorten 
komI uit cen .>tabid, prettig ge· 
~in, Jl;j is een binnenvetter, maar 
geen vech ters baas , (Bet blijft 00
duidelijk of zijn sleehte repulatie 
bij de andere prostil uees gegrond 
is, of op persoonsverwisseling be- ' 
rust.) Volgens de psychiater heeft 
Ve,poorten nicts van de dcorge· 
winterde crimincel Hij noemt 
hem cor. wal kinderlijke. onrijpe 

FRITS ABRAliAMS 

IN r..=-:~· ,;~ de verdachlen en 
~!:._g~_- -;: .!~1t rub/ie}.: rUn Om 
u.!~:.r~ ,;, pri'>acy gefingeerd. 

VoorAmsterdam is het zaak verder 
mee te gaan in de culruuromslag en bij 
prostilutie lliet'in de eerste 'plaats te 
denken aan politie en GG & GO. maar 
aan,de Kamer van Koophandel Er is in 
Amsterdam' aJ veel ten 'goede verano 
deT:d in het prostitutiebeleid. maar he
lemaal l~ van de oude tijd van oom 
agent die cen oogje op de prostituees 
houdt. i£ de hoofdstad nog niet: 

Een voorstel van GroenLinks am de 
~cx:bedrijvigheid in kaan te brengen 
en te berekenen hoeveel de. stall via 
lokafe belastingen verdient aan pl'Q1;ti· 
ruoe en sex·bedrijven, hebben de an· 
dere partijell verontWaardigd van de 
hand gewexen. Oat is ook gebeurd met 
de gedachte dOlt vrije vestiging Ibinnen 
de rrgels die 00" voor andere bedrijfs
soorten gelden) misschien wenselijker 
is dan c:oncenttatie van p~ostituriebe
drijven in bepaalde straten en wijken, 
Tach moet de politiek open en 7.ilkelijk 
over dergelijke vragen kunnen praten. 

lets anders is de tippelp 
Noch de w~tgeVer.. noch de: 
biedt een realistische oplossi.Itg ''00; 
de problemen die de VTOU""e" ac:h~er 
het Centtaal Station. de blll1lt.be'\o.'Oo 
ners ell de politie hebben. Het gemeeIt
tebestlllJr reilgeert uitermate tta.ag op 
het ve~oek van gemeent~raadsJeden 
um te xoeken naar een pIe!<: wau due 
prostituees rustig en veilig hun wer" 
k,mnen '<roen en waar de omwone.-r 
dell zo min mogelijk cwer!.ast onder· 
vi mIen. , ;. '" , • 

Van Thijn wilde geen tippe.lgebied. 
ofgedoogzone in !Ie' stad en jarenlang. 
heeft de gelDeenteraad hem daarin te
genstrlbbeJelld g~volgd.·Door:.zjjnyer·' 
trek'is de weg nu vrij om';ook.dit 
probleem op te lossen.: 

Amsterdam ANN£MIE1< ONSTENK 
voonna1ig Iid va., de ,"" rnsterdamse 

gemeemera.:ul voor GrOt'rlLtnks 

r ... ltOOL 'l~ /0<[ 11'J1'f 
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