
Veel prostituees fysiek en' emotioneel in 
(Va.u een venlaggeefsterj sterdam 01' t~ promOl"l'reu.. h~t ook ecooo~is~ en Sodul p'roblem"en' 
AMSTERDAM - Een kwart van de VoIgeJlS de Pl'01llovend.1 krij'	 met voor de Wlud gtng. komen 
prostiroees in Nederland hedt 
e.'Ct:l'eem veel ldachten en pro
blemen, Vee1<ll zijn de:ze een ge
volg van' geweld tijden.s het 
werle. Eveneens een kwart is er 
lichamelijk en emotioneel niet 
slechter aan toe dan de gemid· 
delde NederIa.o.dse vrOlZW. 

Oat condudeert Ine Vanwe
senbeed< in het proetschrift 
ProstituUS' wen·being IInl! mk. 
na een ondl!noek onder 187 
prostitutes eu 91 klanten. Van' 
wesenbeed< hoopt er donder
dag aan de Universiteil van Am· 

gen de prortituks met d.e zwaj( op minder ve.ilige werkplekken
 
ste uitga.o.gspositie !let het terechc. Zij onderwerpen rich
 
hardst te verdureD.. De <Ulderen am een sterk belastend~ wed<· overdnagbare ziekten.
 
slagen erin in lIet Werk meer routine. lopcn grotere risico's Daarnaast zijn er de vrouwen
 
comfort te reaJiseren ell hebbe:n en zijn vaker het slachtoffer die er een ukelijke werkbou·
 
veleel eeD positiever en vtiliger van geweld. ding op Da hOllden en altijd be

conUlee lJlet klanten. Jongere Elf procenr v:m de prosti· schermende maatregelen ne

V%'Quwen h~bben het over het tuees ~broiJ<t geeu condOOnl. men. fen derde groep laat inci·
 
alg'emeen maeilijker dan bun Vooal odjn dit VIOUwtn die in deoteel. in een context van ver

waI oudere collega'S; gebruiks buu jeugd en later het slachtof· crouwen en plezier. bet con·
 
ten; van dru.gs hebben ltIinder fer w;jfe1). vat! seksueel gewe1d doom achterwege. . '
 
pinier in hun werk dall vrou· en drugs gebruiken. Hun klan· MaImen die romantische n

wen die niet venlaafd zijn. ' ten zijn geweldd.1diger dan de lusies koesceren. verb.ugen
 

Prostimlies die in hl1ll jeugd ldanten \'illI vr<lt1WeJJ die zlch nur tell rela tie met de prosti· 
slechc zijn behandeld. en wie beschennen tegen seksueel	 ruee ofsex associeren met 'alles 

late:J:1 gaan' gebntiken blj VOOI'
keur geeIl condoom. Manlle.u 
die l1egaCief denk'eJl over bun 
be:zoe.k aan de prostituee en 

het ParOl)} over prostirutie en bun seksua·
 
litiet dwangmatig en 0~11
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... J.~.JJ1't·~t·,l.,,1	 ' •

'·H·~'t:.;':.";'..:;':'. '. h' "", ",' d' " 
~I . ~ , IS, orlse e mo e

:S~'~w'''pr'ostituees ' ,"

\·typ,schAmsterdams' 

" 

. Door £Is GoudrJaan 
AMSTERDAM - Typlsch Am
'stertlam.:Oaar isledereen het 

: over,ee~. De toerlsten uit 
,,Mexico, de 'sc:hoUeren vlakb\j 

het podium, en de ouderen die'
 
,wat meer op de achtergrond
 
,blijven staan. Maar een mode

,show waarln,modellen hlstori·
 
sche kledlng vall prostituees 

! .showen Is zelfs voor de hoofd
" stad nlet·alledaags.,

.:.\: ,'. '.~ ~~;,' .. .': :-: ...; : ,. \ . .
 
, De' ClOtlsene :modeshow was een
 

frillole afsluiting' van cen serieus be
"doclde dag. Verschil/ende org3nisa·
 
ties die lets met prostitutie te rna,
 
ken nebben ' ..' stonden met een
 
kraampje.op de ,Dam. De Hoeren·
 

'bond,: Mannen'''en' prostitutie, de.
 
GG&GD ,en het Mirjamhuis (een,
 

: 'huislcamer': voor: hacren) droegen.
 
uit dat prostltutie niet eng is. maar 

'dar e(nog vee! te'verbeteren vall. ' 
, Zo pleitte Het Mi~amhuis voor een • 
;gedoogm'n"e;'!oor straatprostituees, 

; In' tegenstelling' tot bijvoorbeeld 
6roningenen !Jtrecht,kent Amster· 
dam zo'n, gebied "iet. De politie 
jaagt. de "grotendeels verslaafde 

. hoeren' weg. Daardoor kijken ze 
I ;". volgens-- het ,Mirjamhuis - ' vaak ' 
\ 'niet uitkijken bij wie ze in de auto 
;,stappen. Datlcan lelden tot mishan· 
~.deUng en vcrkrachtlng. 

I
i 

,(:QOk de stichting Man en Prostitutle 
,is aanwezig .. op de' 'manifestatie. 

t' .voo'rzitter N. 'ten 'Kate 'ze9t dat ziln 
organisatfe': net 'naar de hoerell 

I\ gaari' uit de tab~feer \Nil halen, Ze 
I 9~eff' voorlichting' en steun aan 

O1annen die de dames bezoe~en. 
i Verder pteit ~ vQor betere werkom· 
I standigheden voor prostitul!es en 
i erkenning van prostitutie OIls vol

waardiy beroep. 
Niet iedereen op de Dam begreep 
dat'de middag am zullce serieuze 
zaken draalde, "Striptease ofzo?". 
go)(t Petra die met haar vriendin 
Maria op' flinke afstand ,van de 
stands op het plein is neergeploft. 

, Ze zitten vlakbiJ. een podium. tlet 

lijkt erop dat er daar elk moment 
iets lean gaan gebeuren, want uit de ' 
luidsprekers klinkt muziek. en er zit· 
ten meer mensen omhe<!n. Toch 
hebben ze wei iets-van de doelen 
begrepen: "Rechten voor prosti. 
tuees, he? Nou, het zou ons beroep 
niet zij,,:' , 
Fedor en Cleo, die ook bi; het podi· 
um zitten, staan er minder vreemd , 
tegenover:' "Prima. prostitutie is 
toc:h ook een bedrijfstak." Fedor 
heeft wei wat bedenkingcn: ,.Veel 
van die vrouwen zien er 20 delleri'g 
uit, volgeros mij vinden lang niet aile 

, mannen dat leu\<, ': CleO zegt niets 
'tegen de vrouwen'te hebben maar 
wet tegen de mannen die er op b~' 

maa.l wets weten van een COD, 

,doom. Consequente cond.oom
gebroikers %fjn de mannen die 
bang ,.jjD vaar aids: d.oorgaans 
bebben rij ten hogere oplef· 
ding. 

, Vanwesenbeeck keeIc ook 
naar wetgeving eu puOlJeke 
opinie. De Nederlandse over
heid voert een.- miIlder repres
sieVe p¢Utiek dan elders, JIIaar 
bet morele en politieke klimaat 
verschilt nlet essentied van dat 
in de andert landen. schrijft ze. 

Tijdvakken 
Tegen half ncg~n begint het hoog
tepunt waar de meeS1e jongeren op 

'wachten: een wervelende, mode
snow waarin _prostltuees u~ ver.. 
schillende tijdvakken over het podi
um flaneren. De eerste dame·drildgt 
'een' chique paarse 'hoepeljurlc' di~ 
prachtlg kJeurt: tegen de' avond· 
luent. Ook haar danspartner'draagt 
een kostuum uit de vorige eeuw. 

'Het stet lijkt' weggetopen uit het 
wassenbeeldenmuseum dOlt achter 
het ppdium staat. .• 
Verder toont de show uiteenlopen· 
de types: Van de,trotse vrouw die 
01) een barkruk met een greene sto
Ia zwaait \ot aan moderne bijna blo· 
t!! meiden. Ook. de Blues Brothers' 
verschijnen op het tone-et, zwaaiend 

, met b,tnkbiljetten. Vrouwan laten 
hierna een stevige dans op house 
muziek zi en en als ,afsluiting voigt 
(toeh nog) een professionete show 
met strippende agenten,' 
Mariska Majoor, dit> de manlfestatie 
organiseerde en een tijdsehrift uit· 
geeft voor en door prostituces. ver· 
telt nog eenS waar het om ging: "De 
prostitutie moet uit de geheimzinni. 
ge steer worden g<>haald, heJ is niet 
aileen maar e/fende," 

ifGUti 
zoek gaan. ..Die, denken dat elke lUll'?/H
vrouw een hoer Is." 
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Seksto~rist \f~'Qt aangepakt
 
·.t· k' d I f K' d~~:.l~· k • I' d' ~SO' 

lijd worrlen als seksslaven in bordclcn lip' sller~UJ~u)tJng\van1mln. 1'h:lilaml een inlenmliOll;L!e voorlichtings. 
geslolen; door sekstuerislcn uitgchuil III' derjifflj_ ,8!~,!lJ!!s de e:tmp."lgne over ric gcvolj(en van het seks
mishand~rd voor l.aken in de sfeer vallllOr wee~~ nititii vor- loerismc, 
nografie waarmee miijardell gemoeid zijll. men-.l~ '.. 'taver- fcil is "at ric kinrlcrjlTOslil'llic in Mic, 
JaarJijks komell er. volgens de hulporganl- I'\ij, unm Ijoen Afrika en ook in La!,ijl1.samr,rik3.<lllSe Ian· 
satie 'Terre des Hommes' cell miijoell kin· kind' , gern; den als bij voorllceld Brazl/ie tl~ laalste ja
deren bij, die in de klauwen lercchl komen gege , nig- ren llink is loegenomen, hanl/ ill hand met 
van souteneilrs. bordceleigenaren en gew,,- de N nicr fie groeicijfcl1' ,'an het langl'-:Uslalldsl.Oe
tenloze zakenlui. ve cht. rI$mc. 

Oit 9 ont- Voorbceld n,~iland: jaarlijks doell meer 

T I meJ~es en Jongens op an Nee· In 8.~",-"".!'.~ense - "e besc lerml1lg mIl ~Ill erel1. In 'I. IIIaI o~e 

Maar seks-vdkanliegangers uil de Vercnig. wik. de dan vijr miljoen vakanlieganger.; hel land 
de Slaten, West-europa, Japan of Auslralic llAn. Oe OuiLSers vonnen na de Japanuers 
lopen sinds l<orte tijd hel risico dal ze er de op ~n na l,rroolste groep, In de ervaring 
nlet meer ongeslraft alkomen, als ze zich vall Te~ des Ilommcs-deskundige Christa 
aan k1nderen vergrijpen. Politie en juslitic Dammennann Is twee·deme van de man· 
in landen die In dlt verband beJtend staan nen onder hell scksloerisL ,En ongeveer 
als ThaIland en de Flllppijnen lreden er tien procellt V,1n hen koopt seks met ki nde' 
slrenger leg~n op. Wie in bet builellJand in 

I 

ren° ' . ' 
een ~ordeel of op een hotelkamer bet\'1lpt Met \lil soor! lOeristen ,begon de m3SSale 
worrlt op sel<s mel minderjarigen. drcigt vraa;: naar klnderpros li tutie, ZOdlil groe
vaak bij thuiskomst een proees. lien halldelaren ondertuSSl'n in Birma ell 
•WlI3l\lm renen marmen u.it de rijke Indus· China meisjes ontvoeren en n:tar bordp.len 
trielalllJen de halve wereld rand om kinde· in ThaHaod slepen;" zo meJdt Dammer~ , 
reil in de Derde Wereld Ie verk\'1lchlen?" mann. Vaal< worden de kinderen in massa· 
Met deu vraag begonnen organisatJes \'Oor gcsaloolS rcgclrecht,gevanllen ~ehouden en 

men ah gcyolg ''lin schermen. Op de Pilippijnen tun hele wij.
 
de AAn\V~I1r1e ken met be>nlelen gcslote". In Thililand
 
lO~rislcnstromcn heeft premier ChUM Leekplli ric strijd Ie

bang Your cen ~n (\eklnderprosLllllUe tol doell1\11 de re·
 
S(lOl1.gclijke onh,ik· geri ng verklaard.
 
kelillg. 001< op Cu, llumaniti<lre organisalies "'erken c<amen
 
ba, waar hCllooris mclll1lerptll om klnderlJeulell ill hun cigen
 
me de afgclojlcn ia· laol! VI'or '1\1 rcch~r Ie brengen. Ze eisl\lI
 
ten Slelk is uilgC\ cen sl<'~ere verootdeling van de kinder'
 
breld en lOt de op prostiUltic in de lan(\el1 W3.<lr de sek..[Ql'ri.,\

&in 1la groolSle d~ l,en vandAAn komen,
 
vip.zcnbron van hel
 
land werd, is de
 Straffen
llnlstilutie met 
sprongeIl gcstegen. In icder ge\aj moeten kJnder-sekslrensten 
In Brazille komen er in ll>enemende mate mee rckenen dal 
VIllen uit het \IIil· zij ?iell VOOT hun daden moelell veranl· 
jOl\nenleg~r van de woorden. In Thailand dreigt. in de toekomst 
straalklndcrell in een gevangenisstraf die kan oplopen lOt 20 
de slo\)penwijken Jaar. De hot~1s ven;terken de con/roles, 
en van de armoedi· omda!. opteggingen van cont\'1lcten dl"l'j·

, ge' slrelcell op bet gm. De louroperalors moelen vreun vaor 
SteedS meer klnderen kamen lerechlln de klauwen van platleland, in de pijnlijl-e olllhullingel1, als hun hotels land
bordcelelgcnaten en andere gewnlenlozfl zakenlul ,prosUtulle terechl erprosULutie vef\l~r gedogen. 

. 'arelNellO'o lNNl' Maar legel\jk groeil Vakbonden in de vakantielanden steunen 
ook het 'terret Ie de campagne. Z'y iJlStroeren reisleiders en 

volg~.stopt met l.ablell.en en. vwlovende gen he1 seksueeJ misbruiJcen van kiuderen, hotelpcl'SOlleelln deze geesl Internatfona: 
middelell.•Voor de meisjes is er na.uwelijlcs temeer omdat ~una aile lidstaten ''2Il de Ie, hulporganisatles verwnclen de gege-· 
een ontsnappen uit net bord~1 mogelijk." Verenigde Naties z1ch erUle verplieht hel> Yen, van kinder-ooekstoeristen en geven die 
In de buurlanden Cambodla en Vielnam is bell, de reehlcn van de kinderen Ie be- ' doot IUIn d~ poilU Co 

Dagblad vaar 02l07/9~ 
Roord-limhurg 

'Plezierjachten' niet welkom
 
door Fred Pruim ' werkelijk 10ve boats' zijngesignaleerd, rlJnde 
, ROTTERDAM, zaterdag havenmeesters bang voar een verkeerd soort-

Havenmeesters van jachtbavens en jacht~ 'toerisme'.', ,., 
werfeigenaren zullen zich met band en tand ' Die vreesiir vOoraI zo groot, omdat op 06
verzetten tegen de komst van plezierjachten, sekslijnenonverbloemd de namenende plaat
waarop prostituees hun diensten aanbieden. sen van de jnchthavens worden genoemd, 

De hl:!venmeesters ,reageerden gisteren ge- waar de drijvende bordelen komen te liggen. 
sehokt op het nieuws, dat de sekswereldvoor- Ook alligt,er geen: seksboot, door het noemen 
ncmens is deze zomer een 'rosse vloot' af te van de phtats zal er zeker aanloop zijn Vlln on~ 
meren in of bij enkele tientaUen jachthavens gewenst voIk, dat nn het beJIen van de lijn in 
in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, de jachthaven komt rondstruiIien, zo worcH 

HOeWel tot nu toe op weinigplaatsen daad· gevreesd, " , 

de Courant Nieuvs v/d Dag 

OZl07/94 



SfeerZandpad 
steeds grimmiger 

Van etn onzer v~,slauever\ 

Utrecht - De sfeer rand het Utrechtse prostitutiegebied 
aan het Zandpad wordt steeds grimmiger, is de stellige 
mening van een van de prostituees. "Het gaat hard ach
teruit hier", verkondigt ze naar aan}eiding van drie'ge
wcldsmisdrijvenafgelopen weekeindeviaarbij drieman
neIl gewond raaktep. En hoewel de politie spreekt van 
incidenten, heeft de prostiluee haar maatregelen allang 
genomen. Want ze is al!\ de doad voar eell overval. 

De vrouw knikt met haar hooed in 
;de rkhting van de' onafgebroken 

~ ,stroornauto's die langzaam voorbij 
: 'rollen over het zandpad in de 
:)Jtrechts~ wijk Oyervecht. "Ell 
',~weetje lioe dat komI? Omdat hier, 
,; en in het win kelcentrum en'bij zie
': ,kenhuis Overvecht steeds meer ge

deald wordt", Ze zit op een hOBe 
'kruk op het bruggetje voor hur 
peeskamertje op de Vechtte wach· 
ten op een klant. 
Oit wet:kend Iiep een 36-jarige 
Utre~htere~n steekwond op in'zijn 
buik oij een wOn>teling op ht:t 
zandpad. Het slachtoffer had zijll 
auto vlakbij tlet viaduct gepar
keerd en wandelde naardehootjes. 
Plots werd hij aangesproken rlOnr 
eell onbekende man die-hem toe
snauwde dal- hij hem wei,even ZOU 

doodmaken. Nadeworstelingont
,dekte het slachtolfer de wond. Hi) 
ligt nog in ziekenh uis Overvechl. 
Even later. die'l:elfde zaterdag· 

nacht, werd ceo 49·jarige UtTech· 
tef door een volslaeen dronken 22· 
jari~e in ziin hand gestokt:n. En in 
de nac:ht van zondag op maandag 
trof de politie cen bloedende auto
krakeraan ophet asfalt. De bezitter 
van d~ auto claimde hem slechts 
een klap toegediend te hebben. 

Dooryoorbijganllerswas hij verder 
in p.Jkaaraeschopt en geslagen. Al
dus de Iczing van de cigenaar van 
dewageu. 

Incidenten 
IncidenterJ viudt de politiI.'. Tocval. 
Er is zeker geen sprake van toena
me van het geweld. En bij monde 
van de wijkagentvan het zandpad, 
laatdepolitiI.' weten datcrook geen 
drugoverlast is. Macht dat wei zo 
zijn dan moet dat aan de politiI.' ge
meld worden. Bij een rondgang 
langs de 7:ich in de zon koesterende 
prostituees is het duidelijk dat de 
dagelijkse beslommeringen de 
vrouw~n m~er bezighouden dan 
dat le constaleren dat het allemaal 
harder en gevaarlijker wordt. la, 
's ;wonds heb je mel andere klan
ten te maken. zegt eer'! van de meis
je.>, Die willen meerorzijn dronken 
en da'5 wei eens lastig. 's Avonds 
valt er in iedergeval meer leverdie

, nen. £en andere prostiluee werla 
pas !:Wee weken op het 7.andpan. 
Nee, hel bevalt haar hier prima. Ze 
heeft hiervoor in Den Haag ge
werkL Daar;s hel veel gewelddadi
ger. 

Dr.vrouwop haar krukdenkt daar 
anders over, Ze zit altientallcll ja

Regelmatigsurvei1leren door de politie kal'l niet vOQl'ilomen dat pros
titu~s aan het Zandl'ad in Utrecht zldl onveirlg voelen. AfgeJopen 
weekeinde werden dne rnannen gewond door gewelddaden. 
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ren in de prostitutie. Tegenwoordig 
wcrkt ze aileen nog maar als de ra
mp.n naMt hair hezel xijn. En ze 
weet wat ze 1.iet. ooKiik, a1s hiereen 
auto stopt en iemand anders slapt 
in en maakt, zogenaamd een' 
proatje, dan weet ik weI \Vat eraan 
de hand is. Hetvalt hier ook niet zo 
op. Maal'erwordlgedeald. En dan 
die meiden die hier 's avonds maar 
staan te dansen achter hun ramen. 
Die zitten vol speed en snuivcn tc
gen de klippen op. Oat trekt loch 
bepaalde figuren aall en zeker dea
lers". 

Losloper 
Ze W'\,iflllaar p.r.n vaste klant die 
voorbij fiets!. ..Doordat de junkies 
verdreven worden uit de binnen
stad en Hoog Catharijne verplaalSt I 
het 7icli hier naar toe. Daarom ge
beuren dat soort dingen. De Hol
landse meisjes :tltlen hier meestal 
voor de vaste klamen. De buiten
landse meisjes. vooral de Poolse 
doen alles voor geld en yragen veel 
te weillig. Sonls doeo ze het voor : 
niks. Ik neem nog maar zelden een 
losloper. Ik werk voomamelijk met 
V3:.1e klauten. Je bent ook als de 
dood vooreen overval". 

De meiden op het Zandpad kopen : 
hun spullen van junkies die de bo- I 
ten a[gaan mel hun gestolen han- I 

del. ooZe weten dat als ze redelijke i 
handel hebben, bij mij terecht kun- : 
nen. Dan haal ik ze binnen en koop ! 

wat van z~. A~h, als ik het niet doe, 
doet een aDder heL la, dil's helen. 
Soms heb ik wei medelijden en geef 
zo'n junk een geeltje. Gewooll om
dat ie zielig is. Maar meestal is het 
handel en verkoop ik het.duor, iets· 
jes duurder. zodat ik mijn eiF-en 
spuUen Yoor niets htb. Maar ik 
moet ze wel kennen. Ik haal niel 
meer iedereen binnen". 
Even later meldt een man Y-<ln een 

jaarof dertigzich. In :zijn weekend
las zitten handdoeken en dekbe
dovenrckken. Ze kOOl't het voor 
7S gulden, "Die grate handdoek 
hou ik 7:elf, de rest verkoop ik weer 
door".Ophetzandpadtrektdepa
rade van auto's verder. "A1lemaa) 
drooggeilers", bromt:ze. 
Volgens de politie gebeurt op het 

Z<lndpad zekerniet meeralselders 
in de stad. "De politie isookyrij fre
quent aanwezig, er wort!t veel ge
surveillcerd"; legt politiewoord-' 
voerder Servaas. "Tia, wat gebeurt 
er? AUIO-inbraken, aanrijdingen 

,omdat iedereen richting bootjes 
kijkt en onenigheid over geleverde 
diensten. Dat gebellrt op de ElIro
pala<ln, waar de straatprostitutie is 
geconcentreerd, en datgf:heultaan 
het zaodpad. We hebben er niet , 
veellast mee. Het zijn incidenlen". I 



Justitie overweegt , 
, beslag:e...~~,q , ,- , . ' J 

Delft/Adllta.dd- De39- ! 
jarige man ui1 ~. : 
die voor 145.000 gulden is I, 
opgelicbt dOOT de Delfbe i 
prostiluee S.M.. (21) be- I 

, zodJ1 de vrouw regelrN1Ji8 
i. in em lhrechtse seksdub. 
, Nadatbijhaarw.a1bcU:rhad 

Jen:n ltennr:n, ~ .z:e
 
hem dat Zf: ui1hcf.levenwil 

de. De v.mowkwam verwI

gens met bet vedJaal dat z:e
 
sch"ldm had. Hetdadttof

fer hood daarop zijn hDIP,
 
a.an. •
 
Op eeo ~ IDQIIICDf
 
bclde de ptttStitl&ede:Adt

tenddertbDisap en~
 
de hem. dat haM ZOOdIje
 
0DlV<Ieni 'Wi!S. .AIs -.z:e
 
145.000gulden losBe!d ZIOIl
 
betakn, Iaeeg ze haar tiDd
 
«rug. De ~
 
haa1de daaJop bel geld v.m .
 
zijn ~ en be-'
 
aalde het klsgeId. Daama
 
~ de\'JOllWoietsroecnan
 
ricb bon:n.. Op haar 'V35te

hpoek:adtr:i:iol1trcdttwas . 
7.eoiet~ , ,~,.~ 

De~brdtiiaar 
DU pas hckend is zrmaakt,
 
op 6 juW aaDgifte van •
 
tidttioggedaanbijdepoljlie
 
WlD Delft.: Na em mJdeI"

:rne:k V"dD ne IkHt5e pOOtie
 
bn de vrouw' up baar
 
woonadtts Mill' hA·-trD .,
 
wmden. '"h: UijIn lid &dd
 
grotrn«kds WW:1:ciidJ 'lie.
 
bdJbeu aao spulkD !RJO("
 

ceo ~ inridiring;
 
Sk:cfI61000 guldenisiM%.
 
De vrouw zit n ......."re
 

I - '-'ht -lC_
'nogm~ullSOlla"
.legmet deolficittgnjus6

tie of.erbr:sJag gek:gd tan
 
wmdr:D op de iDboedeI van
 

,deWoDiog. 

AEers£oortse Coutant 
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TIPPELEN - In de Driekonin· 
gendwarsstraatis gistennid
dag een 23-jarige VTOUW uit 
Duiven aangehouden. De 
vrOllW liep claar tc tippelen. I 

Arnhemse Courant 
01/07/94 

Weer aanslag op 
hetZandpad 
Utrecht - Op het Zandpad 
in Utrecht ter hoogte vall 
snao:;kbar 't Vluggertje is 
vanacht een 27-jarige 
Utrechter het slachtofferge
worden van een' schietpar
tij. Omdat hij net op tijd 
wegdook, wCl'd aileen zijn 
oodcl geraakt. Vorige 
maand werden drie mannen 
slachtoffer van steekpartij
en en bedreigingeu in de 
buurt van het prostitutiege
bied. 
De man stond bij de snack
har toen er opeens een auto 
stopte. De bijrijderstapteuit 
met een vuurwapen in zijn 
hand en vroeg aan de man 
zijn naam. Toeo de man hij 
,deze noemde; schoot de bij
rijder eerst in de lucht en 
daama 'gericht. ·.De dader 
vluchtte we~' Volgens de 
politie kende- de dader en 
het slachtoffer elkaar met 
Wei staatvastdathet'slacht~ 
offervorigewcek ruzie heeJt 
gehad met eeo prosituee. 

utrechts Nieuwsblad 

Arnhellse Courant 
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H~cgeveensche Courant 
15i07i94 
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Oproep: prostitutie uit 
crimincle sfccr halen 
EDiNBURGH (Rf:uter) - De 
easte conferentie van prostitu
ccs, welzijnswcrkers en 
belcidsmakers uit heel Europa 
zal et:n beroep doen op de Euro
pest Commissie en de Wereld 
Gczondhcidso rganisat ic (WH0) 
om prostitutie' uit de criminelc 
sfeer te halen. Dit hebben deel
Ilemers nan de bijeenkomst 
gczegd. 

Sinds donderdag hebben 1.30 
gcdelego:;erdcn uit mecr diln 30 
landcn verga, ,lover gc/;und
heid ell de ~cxindustric. Dil 
gebeurde achter gesloten dcurcn 
in de Hr.riot Watt universiteit bij 
Edinburgh. .,lIe! halen vun pro~
titlltie i.lit de criminelc srccr wi 
niel aile problemen oplossen, 
maar hel helpt een heel stuk". 
<Ildus or. David Bell. cen Schotsc 

, adviscur op het ttrrein Vl\n de 
volkr,ezondheid. die zalerdar, 
,1<1 n de bijcenk 0 IIlst tncedccd, 

Leeuwarder Ccurant 
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Gmningen Yiil 
.straatverbod voor 
,tippelaarsters
, , 

GRONINGEN - Burgemeester H.' 
Ouwerkerk van Groningen overweegt 
e(m straatverbod in te stellen voor tip
pelaarsters die zicb herhaaldelijk, 
schuldig makeD aan overtreding van 
de algemene plaatselijke verordening. 
Als hij daartoe overgaat is het de eer
ste keer in Nederland dat w'n vcrbod 
voor tippelaarsters geldt. 'Ibt nu toe is 
bet straatverbod in steden als Amster· 
dam en Groningen veelal gebruikt om 
overlast van junks en de1:l1~rs tegen te 
gaan. 

Volgens OUderkerk kan een strant. 
verbod uitkomst bie<len "als de dames 
geregeld een bon hebben gehl:ld, maar 
zich daar, verder niets van aantrek
ken". Hij voert nu overleg met Justitie 
ov~r de vraag of bet'juridisch mogelijk 
is het straatverbod in te stellcn: vOor 
tippelaarsters. "Het is een ingrijpend 
voorstel omdat je iemand z'n vrijbcid 
ontneemt. Daarom willen we vooral 
goed uitzoeken of het mogelijk is", aI
dus Ouwerkerk. 

Zelf is hij voorstandcr van het iostel
len van een gedoogzone voor tippel
prostitutic, maar de meerderheid van 
de Groningse gemeenteraad voelt daar 
niets voor. Daarom kwam Ouderkerk 
vorig jaar al met bet voorstel kente
kens te registreren van automobllisten 
die voortdurend rondrijden in gebie
den waar tippelaarsters opereren. Na 
kritiek daarop trok de burgemeester 
dit voorstel weer in. 
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seks met kinderen in Azie
 
AI'. DPA 
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, CANBERRA 

Het Australische Lagerhuis heefl 
wGensdag cen wetsvoorstel goedge
keurd dat gevangenisstraf in het 
lIooruitzichl stell 110m Australiers 
die builcn hlln land seks met kinde
ren onder de zest ien jaar bed rijven. 
Aanleiding is de loenemende kin
derprostitutie in landen ills Thai. 
land. de Filipijnen en Sri Lanka. 

liet wetsvoorstel mOct nag door 
de Australische Scnaal worden 
gocdgekcur<l. Het verleidcn van cen 
kind. \0\ sd<suclc handelingcn kan 
volgcrls de \VCl bcslrdlt worden met 
gC\lung\;nisstr~r oplopend Lot ze
ventien jaar. Dc maximum-straf is 
bedoeld voor mensen die tinanciecl 
profijt trekken van I<inderprostitu
tie, lOafs bordeelhoude.rs. 

Er kan van video-verbindingen 
met hel builCnJand gebruik worden 
gemaal;t om het slachloffer te ho
ren, om Ie voorkomen dar kinderen 
voor de rechler mae len verschijnen 

Organisaties die zich mel de be
scherming van kindcren bczighou
den, begonnen in 1990 in Thailand 
een voorlichtingscC;lmpagne over 
het in omvang wene.mende ver· 
schijnsel. Oaarbij wud ondenneer 
aangedrongen op beslraffing van 
sekstoeristen in de landen waar zij 
vandaan komen. De organisalies 
spelen zelf informatie door aan de 
politie. 

Volge.ns schattingen van de Ver
enigde Nlilies zijn over de hele we· 
reid lien miljoen kinderen betrok
ken bij prosti tUlie of pornografie, 
met mllllC in Dcrdc-Wereldlandcn 
als Sri Lanka, Thailand, de FiJipij
nen ell Brazilie. De hulporganisalie 
Terre des Hommes schat dat er ie
del' jaar miljoen kinderen bijkomen. 

Het sel<stoi.'risme uit de VS, 
West-Europa, Japan en Australie 
heeft mel name ill' Azie al tal maal
rcgelen geleid. In dc Filipijnen zijn 
hele wijken mel bordelen gesloten. 
In Thailand heeft premier.Chuan 
Leekpai de strijd legen de kinder

proslitutic Lol regeringsbck:id vcr· . 
ldaard en wordl wetgr.ving voorbc- : 
r~jd die gevangenisstrll{fcil 10 l Lwin- ; 
lig jaar in het vooruitzichl stell. ,: 

Niettemin neemt het verschijnsel ; 
volgens Terre des Hommes nog i 
sreeds lOe. 20 7.ouden handelaren . 
meisjcs uil Birma en China Ontvoe- : 
r~n om in bordeJen in Thailand Ie : 
werken, waalbij het leed verzacht', 
wordt door hen drugs Ie geven_ : 

Leeuwarder Courant 
oZ/{)719+ 

In de hel van kinderprostitutie
 
Volgens gegevens van de Vcr
cnigde Ntlties zijn tien miljoen 
kinderen het slacbloffer "an kin
dcrproSlilUtie en seksue.le uitbui
ling. Ze worden al.s sexslaven in 
borddr:n opgesloten, door sex
lOeristen uiLgebui\ of misbruikt 
voor pomogralie. 

Marie-France BoHe schreef eell 
gruwe1ijk boe.k over haar erva
ringen met kindersextoerisme in 
de Thaise hoo(dstad Bangkok. In 
'De prijs van een kind' doet ze 
verslag van de mensollstrende 
omstandighe.den waarin deze 
kinderen leven. 

BOlte maakt sinds'1986 ded uit 
van een humallilair ondr.r 
zoeksteam, nadal ~e eerS! cen lijd 
in een vluchldingenkamp in 
Thailand heefl gewerkt. Daar 
onldr.kte ze dat er kinderen uit 
het kamp 'verdwijnen', kinderen 
die later opduiken in borddt:n ill 
Bangkok. De Stichling voor dt: 
Kinderen houdt ~ich bezig met 
de kinderhandel in Thailand en 
Marie-France sluit zich bij hen 

MAR1E~FRANCE BOTTE ell 
JEAN·PAUL MARl: Dc rri.l~ Veln 

cen hinJ. Uil hel Pl'.lllS vcnaald 
door P. van Loon. De Kern, Ba~rn; 
paperback, 216 biz, f 39,00. 

aan. Ze gaan op ja<.:ht in ongure 
]lotels en bordelen OUi geprosti 
lueerdt: kindr-ren op te sporen en 
te bevrijden. 

Ver.L van de kinderen worden 
gewoou ontvoerd uit dorpjes in 
verafgelegen gebieden. Hr.l learn 
sl~agl er 10 kinderen Ie her~nigell 
met hun ouders. Maar voor een 
aanlal is het dan al Ie laal, want 
eendt:rde. van de kinderen die 
Marie-France en haar team in 
vier jaar tijd onderzochtcn is 
seroposilief. 

Botte ontzenuwt de fraaie smoe
zen waannee westerse pedofiden 
hun gcweten Sll5sr.n en dringt 
aan op op zijn minSl behandeling 
van due volgens haar zieke mr.n
sen die er plezier aan beleven een 
kind te verkr<lchtr.n. 

Dc fow's in het bock sprekcn vcr
der bo<'kdclcn. Jonge killd<TCIl, 
hont en blauw gcslagcn mrL (lver
al liuekens van brandendc sign, 
relten, cen dikkc man iHe een 
klein jonge~c wegvoerl, cen 
gezclsch~p gearreslcerde pooiers 
en op klanten wachtende tieners 
Je wordl niet vrolijk van het ver· 
sl:l.g van Marie-France en haar 
vriendJcan-Paul Mari. Ze schrcef 
het als een soorlloutering, OlD de 
afschuwr.lijke beelden kWijl te 
raken, en om er '1001" te 7.orgen 
ciat de slachwffers niet vergeten 
worden. Bovendien doen de 
schrijvers cen oproep om harder 
op te treden tegen landen, die te 
toegeenijk tijn ten opzichtc van 
dt': exploitatie van kinderen in 
het kader van iIIegale arbeid of 
seksueel tocrisme. lnmiddels is 
in Australie rlonderdag een wets
voorstel aan~eIlomen aal AUSlTa
tiers verbiedt am in het builen

land sex te hehben mel kinderen
 
bcncden de zeslien jaar.
 

MAJ\JA BOONSTRA 

de Va 1kSlrant 

30/06/94 
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,\: ::~l!,~,~r,e!J:,rijden' aan band~n gelegd
•. .~. ,.:1' .• '.·· .....1 ., ~ ' • 

8 en,W..'W11Ien het hoerenrijden in de noorddijke rossebuurt aan ban· 
~ den:leggen.,Wetbouder F.:HlIsseJaar'overweegt daartoe de M~urstraat 
"!s avonds':eo tsoachts 'ar te sluiten voor autoverkeer. Deze rnaamgel 
maakt het voor autowobilisten onmogelijk keur~nde'r()odjes Ie ,rijdeo' 
iangs'de raainprostiluees in'het noordwesteJijk deel van de binnenstad. 

Met ,de afsloiting tramten B en W de verkeersoverJ,ast voor omwo-,
 
pendeR te venniDderen.Uit ondenoek is gebleken dat deboerenrijders
 
dagelijks goed njn ,,~or ongeveer 2500 roudjes dQor de Muurstraat. De
 
verkeersoverlast is verbevigd sinds het Noorderplantsoen vooe autover~·
 
keer werd afgesloten. '--', ",,, ,', '1" :", ',' ': ,: "
 

, ,Door ,het prostitutie"erkeer in de avonduren en's naC'htS aan bandeD' 
, te leggen, It~pt ~etcoUege een deel van de overlast weg te nemeo. De 
Vischbo'e~;eD',Hoekstrllat werden varig jaar reeds 'VOOI doorgaand au
toverkeer '.rgeSloten. Deze maatregel was bedoeJd om cen einde te rna- , 
ken aan de tippelprostitutie, die in bet kielzog van de hoerenrijders 
meekwam; De overlast van slraatprostitie in het A-kwartier is 'Ilfgeno. 
,men, maar beeft rich \Vel verspreid naar de Noorderhaveu' Zz en de 
Praediniussingel,. ' dE Gro~lnqer Gezinshods 

1'3/01/% 

Lastige tippel~arsters:
 
·mogelijk straatverb,od
 
Burgemeester H. Ouwerkerk· ,wt goed lalen uitz.oeken ell met justitlc 

,'ui~oekeD of bel middel YIID het 
straatverbod weer bn worden :'ge

, brulkt tegeD lippelaanten' "die 

overleggen of de maatregeJ wanncer 
de rnaalrelen e)«lct kan worden in
gevoerd en wanneer cr precies spra

voortduretld in verboden gebied ke is Vlln uverlasl. ~Wil-nl het bllj!l 
blijven opuerea. In Groningen Is 
siacls 1989 in de a1gemene plaatselij

eel\ 'ingrijpende maalregel om ie
mand ,.z'n vrijheid Ie Olllnemen, 

ke verordening guegeld dat tippe- Daarom willen,we vooraJ goecl kij
lunten een stnalverbod kunnm ken wauneer hel precies mogelijk 
krijgen maar dil middel is de lalw;te is', aldus de burflemee.sler, 
jareo builen beeld geraakl en mln
der vaak gebruilct. Wei is hel stralll Vorig jaill' kreeg hij landelijke be
verbod gebruikt tegen Yerslaafden kendheid mel ,jjn voolSleJ om ken· 
en dealen die voor overlast lorgen. Ickens Ie noten:n van hoerenrijden, ' 

Na forse krtliek Irok Ouwerkerk dil 
Volgens de burgemeesler zou' hel voorstel in, 

helln principe het beste xijn cen lip Groen Links heen inmiddels al in 
pelzone in Groningen in te slellt:n cen persverklaring lalen weten hel 
waar het tippelen is toegcstalln, voorslel van Ouwerkerk een 'nieu
Maar de meerderheid van de ge· 
meenteraad is daarvan geen, voor

we luchlballon' te vinden, Volgens 
Karin- D.:kker wonlt 'door een 

stander. Daarom zoekl Ouwerkerk slraalverbod de overlasl niet heein
nu naar andere mogelijke oplossin digd, maar slechls verplaalst. Ook 
gen voor de lippeloverlast. , leiut hct 101 cen inlcnsiverins van 

Een straalverbod zou volgens h':l opj~a~beleid, Bovendien. aldus 
Ouwerkerk uilkomst kunnen bieden Groen Links, lijkt hel juridische' 
voor d:lmes die herha:lldelijk xijn 
bekeunl, maar zich van <lie 1>0.:I.:s 

aspect vall de bewijslasl problema
lis.:h, Groel,Links rldl opnieuw 

1S/Q7Il~ 

vcir<ler nielS aa,tllrekken: WeI wit hij voor Cen gedoopone, 
dE Gr~ui~ger Gezinsboue 

Moordenaar Unterweger dood
 
WENEN CAFPI • De OosteDrijker Jack Un· ual ,in Graz, vanwege de enorme belangstel. 
terwecer. die cistefen tot le:vel1$l1ulg:e ge ling voor hllt proces, 
vaacel11sstrar ',was veroordeeld wegens Unt:erweger kreeg in 1976 allevenslang we· 
moord op D~en pn5t1tll~.1.$ de afgelopen gens moord op ceo 18-jarige vrouw in Dulls-, 
nac.b1 dood in z1Jn ~·i"ODden, l1\nd. maar kwam in 1990 vrij. Terwijl hij In d(! 
Vo!gens cen woordvoerder van het rninlsterie gevangenis zat, sChreef hij verhalen voor een 
vanjustitie heeft de man. die al drie keer eer rndioprogramma voor kinderen. begon, lil.i 
der cen poging tot zel!moord deed, zicru:elf een ultgeveQj en ma.akte hlj gedlcbten, 
met bebulp van kledlngstukkeil o~hangen. . Toen de Oo.ottenrijkse politic eel! onderzook 
Met het vonnis kwam gisteren eell cind san begon naar eeri reeks moorden op prostitu~ 
ben van de opzienbarendste proCessen in de verd-ween Uliterwegerriaar de Verenigde 
modeme gesc.hiedenis van Oostenrijk, Staten, waar hlj i:l '1992 ,in de kraag werd ge
'Toen het vonnis werd uItlrel\proken, ~chudrie vat, Aan de jacht op hem kwam een eind toen 
de ~ogenaamde 'gevangenisdiehter' het hoof(! hij iri f/!bruari 1992 in Miami werd gcanes· 
en er welden tranen op in xijn OKe.!1, teerd. Twee maanclen later volgd<l ~n uil1e· 
De ultspraak kwam na een proces' van tw~ wring un Oostenrijk, " . 
maanden <lat door de Oostenrijkse media is De reclItszaak ging gi$teren verder ondahks 29/1)6/94 
be!;lempeld tot 'het proees V3ll de ~uw', Er een ~lU'e bomontplnffing die tlL'I-aIldagaYond 
moestl\n steelen word~n bijgezet in de rechts- p\aatshad, 

ZWlilse COlll'ant 
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~lg~~E2n DagtladSekshelden ZO/07/H 

DE sportcommemator van 
de NOS, Heinze Ba~er, Is 
geen dichter. Kunstzinnig
held is ook geen vereiste in 
zifn saale cao. Maar %oodag 
geraakte Heinze kennelijk 
ontroerd door de schoon
held van de beelden die zljn 
reglsseur hem aanbood. 
Rotterdam vanaf de Euro
mast. Dc altijd levendige ri
vier met druk doende boot
jes, de oUde havens en in 
het midden daarvan, op de 
Multerpler, een razendsnel 
opgebouwd tennlsstadlon. 
Zondag verliep de wedstrijd 
tussen Krajicek en 5ampras 
,w,el heetergspanncnd. En -_. 
toen, In een pauze. sprak 
Heinze de dichterlijke woor~ 

den: zelts de rlvier schijnt 
even de adem in te houden. 
Prachtig. Misschien heeft de 
JUry van de P.C. Hooftprljs 
voor poezie het wei ge
hoord. 
Ze.lf was Ik Yrijdag op de 
Mullerpier. Twee Nederland
se spelers kregen leder een 
pak 5laag, maar dat kon de 
steer niet bederven. Een 
vrolllk stadion, geed zicht 
voor iedereen, eten en drill
ken genoeg In kleurige ten
ten. Er was aileen een jon~ 

gEm met een Irritante toeter 
In'het pubHek. Elke korte 
pauze blies hlj er op los en 
de hoop dat hlj het ding in 
zou slikkcn waarna elke 
KNO-arts machteloos toe 
zou 21en bleek Ijdel. 
Parkeren kon je nlet of nau
welijks hij dit unieke sport
stadion. De organisatoren ' 
hadden dat keurig laten we
ten. Ik arriveerde dan ook 
met een taxi en zag tot mijn 
verbazing op loopafstand 
van de pier ongebruikte par
keerruimte zal Maar daar 
mocht je niet staan. Wie zijn 
wagen tach parkeerde kon 
even later via de omroepin
stallatie vernemen dat het 
wegslepen van zljn auto zou 
aanvangen. Ik heb die 
takelwagen van de Rotter
damse politie ook 9ezleo. Er 
zat zo'n vrolijke agent in, die 
al op zljn tweede jaar dol 
was op takelwagens. Er w~s 
meer opgewekte politie op , 
modeme dlenstrljwielen op 
de MQlIerpier. De Jongens en 
melsjes van hootdcommis
saris Hessing hadden ein~ 

delijk eens cen gezellige 
mlddag. Ze kunnen ook niet 
altijd booven yangen. 
later op de mlddag zag Ik 
een snder tafereel nlet ver 
van de Mullerpier, de ge
doogzone. Jonge, meestal. 

KOOS
 
POSTEMA.
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ultgemergelde heroi"nepros.-,,..· 
tituees verdrongen zich om-:'~ 
opvallend dure auto's. Mijn :'= 
taxfchautfeur deed verslag:...
"Het Is hartverscheurend ., 
wat Je hier ziet. Die kerelsln 
die poenige auto's rijden 
Yaak net:to lang rand tot 
zo'n verslaafd kind des
noads voor een paar gulden 
meegaat. En alles doet wat 
:to'n vent el51." 
TIppelzone, gedoogzone, 
een paar honderd meter ver
wllderd van Eltingh en Sam
pras op de gezeUige ~1Uiler
pier. In de gedoogzone zag 
ik alweertwee Rotterdamse 
polltl~agentenmet moder
ne dienstrilwlelen, maar ook 
zij moesten het misbruiken 
van zleke vrouwen gedo
gen. Eigenlljk zouden zlj die 
takelwagens op de Muller~ . 
pier moeten oproepen om 
de auto's van de opgefokte 
sekshelden uit die gedoog- . 
zone weg te laten takelen. 
Die kerel moet wei achter 
211n stuur bliJven zitten en 
wordtzo de stad uitgereden. 
Zo ongeveerals burge
meest~r Houben dat doet 
met het tu i9 dat Maastricht 
bevuilt. Buiten de stads~ 
grens wordtde boete, dui
zend gUlden, gcind. Wie niet 
kan betalen is voorlopig zljn 
auto kwijt. Ultbuiting van 
zieke mensen op Idaarlichtc 
dag, op de openbare weg. 
Wie gedoogt dat nou! 

Prostit~tie aangepakt 
MOSKOU - Een prostituee van dertien jaar wordt donder
dagnacbt ill Moskou weggeIeid door een lid van de OMON, 
de speciale politie-eenheden. De burgemees~er heeft aange
kOlldigd een eilld te willen maken san de straatprostitutie 
inhetcentrum,van deRussisfibe hoofdstad. foto EPA 

--------------------- Provinciale Zeeuwse 
Courant 02107/94 



Burgers klagen over prostitutie in de l;voonwijken
 

Betaalde seks rukt ook in
 
GENNEP - De Gennepse politie 
krijgt nieer en meer klachten 
van burgers over de aanwezig
heid vall (!en pr~stit.lleJ in bun 
buurt. Naar >rverluldt zouden 
twce vrouwen vanuit hun wo
ning de betaalde ]iefde bedrij
Yen. De een is acHer in de Roof
Yogelbuurt, de ander in 
Genncp-ZuicL 

In de grensstreek bestaan sinds jaar 
en dag seksclubs. bijvoorbeeld in 

Gennep op
 

buurgemeente Ber~r.n. Na de ope
ning van sel::sclub Petile Chateau 

:, De prostilulie vanuil een woonhuis leidr lOt ergemis in de direcre omgeving. 
,........
 

Prostitnee mag 
klant met kogellager 
niet wegstnren... 
Een Malcisische prostituee is 
veroordeeld tot een dag eel om
dat 7.e eeo klant had geweigerd 
mer. een kogellager in zij n pe
nis. De krant Star meldde dins
dag dar. de 26-j arige prostituee 
de 32·j arige klant met een be-

Arnh~m5~ Courant 

10/08/~4 

zem de deW' had uitgewerkt, 
Uit het bericht kOD niet wor
den opgemaakt !loe de man de 
kogellager had laten implante
reno Volgens oDb.~vestigde be
rkbten is het in Maleisie goed 
gebruik onder mannen stah!n 
kogellagers in hun peni.s te la· 
ten aa.nbren~omdat dit het 
lustgevoel tiJd~ het vrijen 
zou verhogen.:,,;/ 

~aa~ en Niersbnde 

02l0B/~+ 

aJln de Jlezeland maaklc ook Gen
nep kennis met 'de belaaldc liefde. 

In IcgensteJli ng 101 de bUlJrgeme~n
ten zijn echler in het Niersstndje 
sinds kort ook Iwee prostiluee's 
vanuit hun woon/luis aClief. Dit ge
beun tOI ergemis van de buurtbe
woners. Zij menen riat de goede re
putatie van hun wijk door de 
aanwezigheid van de hoertjes zieu
deroge daalL 

De politie kan weinig doen aan (k
ze ~orm van betaalde liefde. Prosti
tutie wordl in OilS land gedoogd ill 

afwachting van een we[letijke rege· 
ling. Hel enige wal de agenten 
kunnen. is de plaaiselijke silU:lne 
regelmalig cOllrroleren., .".lIeen bij 
gebleken oveilasI kan opgelTeden 
worden. De poliiie hoOpt cia I de 
prosliluee's vanzt:lf de pijp aall 
maarten geven. AJs ied~,een weel 
waar he! te doeo is, word! het voor 
de Iclal1len minder aamr(':~elijk. 

M~I dil onlmoedigingsbcleid ver
wachl de politie uilcindelijk succes 
Ie hebben. "Wij gaan -Jcgelmalig 
posten bij hel woonhuis van de da
me. Brave huisvaders hebben er r.en 
hekel aan am herkend te worden. 
Ze zullen hel de volgende keer weI 
lalen." lichl de wOOl'dvoerder van 
de poElie lOe. 
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PROSTITUTIIE·PRO MOTIE 

De charme van een taboe
 
Hoezo genant? Midden in 
Amsterdams rosse buurt 
geeft Mariska Majoor 
informatie over prostitutie, 
en dm vooral over de leukc 
kanten van de hetaalde 
liefde. 

EVEUNE BRANDT 

"Seks is leuk: iej~unt cr leuke dingen 
mee doen en je ku nt er ook hed goed je 
geld IlIce V<:tdiellen. Hcr is best lcuk 
wetk als je crr.eeen kuor. Zdf bewa:1r ik 
er goede herinnerint;Cl1 a.m, Maar rtll 

luurlijk l.eb jk ook gt:nlcngde gcvodens 
over I'l'osutu,;c. Ik boud nie< van pooi
"IS, ik houd niet van misbruik. Het sdkt 
van de pcobkmen: prostitutie is bijrt:l 
"en groOt probl""m. Je kuO! c:r nalUU!
Iijk cepnes niet naar \cijkcn en her alle
maal maa.r latctl sudderr:n, = je kun, 
oak proberen de goede kant naar boven 
rc halen CD de problemen op te 10ISSCIl." 

]e moet her posioef uen, is de Opval
unt, V"M Mariska Majoor (25). De zwar
Ie kantr:n van het ollclste beroep worden 
at zo vaak bdir:lll; cr is ook ccn kcerzij
dc, Midden op de Wallen in Amsterdam 
Openl uj op 27 augu>tuS het cerste Pros
tiultie lnformatic Cemrun, in N~der
bod. oeD vraagbaak vDOr (OcrisfCn, hoc
ren, k1anten, exploilante'l <".n buurtl>.,· 
wonetS. Het adres voor inform.l.tie over 
de prijzcn en over aanrtckk,.jijke adrcs
jr.s, vaor een geed l;;csprek ovcr vdlig 
vrijen of j;cwoon wat snuffdcn in her 
k1edingrek tner pikanre pakjc:s. 

Mariska Majoor is 'ervaringsdeskund i
(;C'; op jonge lceftijd werklc u rulm vier 
ja.ar in de proSUtuuc:. Toen u 21 was 
=pre z.c eruit, mau hC1: gcvod van vcr
bondcnhcid met het wcreldje bl~cf. Zc 
richtte de PleasUTtGuitk op, ecn tweera
lig tijdschrift met ved advertenties en 
tips, voorlichcing en reportages over 
pros r.itu Ii e. Elk kwmaal is het blad in 
cen oplage v;m Jchtduizcnd a<:ml'larc:n 
re koop, ook bij de 'betcre borkhmdcl'. 
Op de r<lw:rs v:m dt: ncgm plczicrgidsc n 
die Majoor inrniddds heefl uilgcbl":ldlt, 
prijkt Idkens 'Weer haar Clgen bed"n;" 
\'Clgt'>.dd van krct~1\ .aIs: 'Hoczo ,aboel ' 

cn: 'Be<:taIde !ieEdc: de norm""hre aak 
Y::1n de werdd'. 

Majool wcrd ecn waa! v!cirbczo"£-l{er 
Y:ln cle prosriturie rocn uJ ook nog de 
ProsOlutic 1nformatic Lijr. scante, cen 
06-nummcr met SCksve!Jlalen cn .l..drc:ssrn 
Y:U1 bordeleD in h~.d Nederl:utd. Wie locI 
"ummcr van d~ PI L draait, lean ook luis 
"ren naar gcheimc opnamen. "D33tVoor 
leg. ik cen C15SCnert:cordcr onder de bed· 
den van de meidCt\. Zcl (sa ik ook va.ak 
zogcn:wncl rippelen 01' de bl'ug; dan ben 
ik hcJemaai op s=y en neetn ik de reat
tics van man nen stiek~rn 0 p cen oondrr.
corder op. Dar vinden vee! mensen inte
ressant en opwindc:nd om Ie ho rcn, » 

III het nu te openen inform:uicecn
Inun z.tl h~r <:J ie," minder frivool aan 
toe s:un. Er komen discussicd:l£en en 
pra.'l(groepen en ~r z.tl allcrlci voorhel,
tLngsmar~rwl liggcn, yooral gerich, op 
toe ris len. '1 n(0 rmert n en de w:rarheidb
len utn', dar is wat M4jooe wil, Buiren
lan<lSt bczoekers Slaan rich op de Wall ell 

wms « ye'!;'pell ."oru: in Artis z.ijn en 
dar irritccn hur ma,dol»- "Laa, l:e maar 
a,h,e' de .chcrmen kijkcn, dat hdpt. En 
do t k.m hier eodujdank oak: Nederland 
is wat beud, op~nhcid he' pt"OS,iWtie
land bi) uirstCk· 

Vanuit her PIC wilen r<mdlcidingcn 
door de fOSSC buuet gcorpuiscerd WUf

den, I>i j vaO rkeu r doo r een prosliruce. 
''Als u: wil, kan ze dauM. nog icnand 
mecncmcn n.:>,;lr h= kamer. Zo krijgcn 
de mciden ook cen mogelijkheid om re· 
cl.me re maken voor zichzclf." De be
bngeijks'C pijlcr wordt ecluer het uit
tcndburcau, dat ook bet m~csre gdd in 
Majoor.; laatje moet brengen. Cubs, es
co rt>erv ices , saunls en privt-huizcn uit 
Amsterdam en omgeving kunnen ziell 
inschcijven, mit> zc elke mund c.onrri
buue bculen. Majoor huud, cell liiS! bi; 
van prostilllces en roept hen 01' als ze 
nodig zi;n. "Voor de VfOuwen is d~( hed 
h21ldig. Die hebben vuk kinderen, maM 
moeTen van twaalf tot rw.ulf in cen dub 
zinen, tcrwij\ her alleen tussen z.eV~·n ell 
n<&C11 .:fruk is. Anderen stun som> de 
heir: <:lag voo r jan luI am ter ten rum 
hun best te docn om de kamcrhuur tc 
verdienen, en heoben SOm$ nog maar 
Un k1antje wiens geld 1C yoor ~chzclf 
kunnen hoUdeR. Daar hebben zc ge
woon geen un mecr in.» 

Sulten staat een radio hard aan en 
er k1inkt gcpraar en gelach. M:lriska's 
buurvrouw laat juist een klam "it; rwcc 
and= vrouwen '=0 .ch:w-s gcklccd re 
lonken en te lokraepen nnl een SIOCl:e, 
uitbllndig ge tl.!oeeroe nI an. A.ancl~ nd 
loopt hij door. 

"Gistc:ravund hoorue ik vanuit mijn 
woonkamcr cen gloerje Engdscn mer 
het mcisje' hie rua-a, ondcrlundclen," 
vendt Mariska Majoor. "7..<: vroeg vijftig 
gulden, lIlaar die jonEens wilden Inc, z'n 
rwea:n vocr dat bed rag. Da t hceft ze go:
daan. lk hcb hen nier meet naar buifCn 
horen kamen, dUoS zijn z. VOOt 25 gulden 
d. man cen hele ri;d binnto gcwOCSI. 

Oat is nawlI.lijk ved re gocdkoop. De 
I'rijzcn verschillcn hiel nogal, wun:loor 
00k de ondcru nge lual en nijd grom i.s.

En dan vliegen de hdangenvercnigin. 
gcn yoor PIOSti lUtes dbu ook nog ccos 
in dc haren. Zc: will en a11emul da' pros
UNtie geleg:tlisccrd en meer geaccep
tccrd wordl, ze plciten voor beterc wcrk
omsundigheden voor de prostituees en 
meer l<gel,; voor de cxploiranrcn. Maar 
in plaau van ten (ro nI te YO rOlen, Iiggen 
zc voondurend mer e1kaar overhoop, 
COllS12tccrt Majoor spijrig. 

~Bc1angenvcrenigingen als Dc Rode 
Dr:L:ld en de Hoc:rcnbond doen ook vee! 
Ie wc:ini~ Zc krijgcn iedcr jaar cen hoop 
subsidie, ll'la:rr ik vi nd dal ze niet gtnoc:g 
aclie ondernemcn. ToeD ik zelf' werkte, 
wisl ik niel eens dar Dc Rode Draad be
stond," 

Het bclanerijkstc problecm in de pros

lituu~ is op dit momen' de a1gchde on

duiddijkheid over de stalUS van de bc

dlijfstak. dellkr M2jool. AI gaat a1lcs
 
o jKn en bloat, am legalisa1ie va.o de
 
prosriturie dll'" poliliek Den Hug roch
 
nict te lleginnen. Gerlogcn dan rnaar.
 
w:aa rei oor he, hoerenbed.rij f nog aI djd
 
half in de crimindc sfccr Iigl. M« bijko

mende uirwasstn :lis de vrouwc:nhandd,
 
wurvan Muiska dal;dijks hC'l levende
 
bcwijs uer. wEr zijn op de Wallen vee!
 
-= di<: buirenland.te vrou.wcn die in
 
clubs of achter he< r.ram gezer ujn. Hun
 
pouiets lopen hiel in de I>UWl rond en
 
nuken de nouwen goed bang, wdal zc
 
niel wcglopcn. Hct is natuurlijk vcr

schrikkelijk als hun papicren afgepakl
 
worden en :u: verplicht worden heel ved
 
IIrcJL rc weekcn en he< geld :of re geven.
 
M:w her is erl: mocilijk am dur wat Ie

gen te dnen; in 'cder gev.! moclen die
 
~rOlJwen goed bcgclcid wotdell.·
 

Mariska hoopl d:ll haar verleden en
 
haar nieu",e locuie. <lichl I>ij her vuur,
 
!u3r rOt ceo .soon YCluouwcnspcISoon
 
~unen makcn. "Het is cen werddje van
 
vccl geld, r:riminalirejl, drugs en drank
 
en <I:ll g«ft ll:uuutJijk problemc:n. M:Illr
 
dar m:takt het ook sp3nnc:nd: Die span

ning is Ieuk en :l:tfluekkdijk. a!,haos
 
voor even, wc~r ~ij uir ~ing. Het t:J,


bee op d~ bet33ld~ licfdc hoerl war hXlt
 
belt~f, ook nicr hdemaal wcggenomen re
 
worden, want d3r bcpaal! juist een groot
 
ded van de eh",me ervan. Het is :illeen
 
jammer <bt "':IOnen en vrouwen die in
 
de proslitutie wcrken ucll daar nag a1tijd
 
zo voor lehamen, 13ijna niem:and dudt
 
ermce vubr de dag tl: komen da.t hij of z.ij
 
dit his<orische bC10CP uiroefem.
 

"lk w:u ook to; ik ~chl bij voorb:lal 
dot ~ndcrcn her nice lOuden accepteren. 
Mij 0 oud rrs hebbcn hCl c.r ook v resd ijk 
mocilijk IlICC schad. Maar in pl:l:lt.s van 
aldjd maar tc licgell en ttl) dubbcllcvm 
re leiden, kUII je beret ~erlijk zijn en de 
con(ronurie ~ansaan. Van vah ..,n hdc 
last vall )e ~f: In M:ljoors inform'lie
ccnrrum ...~t d.n ook nergens beheilll~in· 
nig over worden gcda:lll. Openhcid moer 
cr kamen, cn claar Ull 1.ij dgenhandig 
vOOt zorllrn. "Ik ben cen doener, dar gc
ouwehner ben ik cell beclje Ut." • 

\{UialAMajllOf'"'1.>a:Ilq"'I:d.~O.u'bc-Ue:J;J'q,Ai!~.jpo~1 

HP I De !ijd 12!08!~4 
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IlHET GEOUWEHOER VOORBIJ11 ? 

"Je moet het positiet zien" zegt Mariska in een interview met Eveline Brandt van 
HP/De Tijd zoals js op de vorige pagina kon lezen. In eerste instantie reageerde ik 
ook positie1 op de initiatieven van Mariska, haar initiatief am intormatie te verstrekken 
en haar uitzendbureau-idee leek me voar haeren wei interessant. Ook wi! zij, net als 
de Rode Draad praatgroepen starten en vechtlessen organiseren voar hoeren 
waardoor de Rode Draad meer in het land actief zou kunnen zijn. Inmiddels moet ik 
enrge kanttekeningen plaatsen bij de wijze waarop zij haar zaakjes aanpakt, vandaar 
deze reactie. 

Mariska is enige jaren geleden de "pleasure guide" uit gaan geven en daardoor niet 
helemaal een onbekende op het prostitutie-terrein. 
Meestal ben ik erg enthousiast als het om hosren gaat die zeit een gat in de 
prostitutiemarkt ontdekken en inspelen op behoeften maar Mariska gaat inmiddels 
behoorlijk over de grens van het toelaatbare. In het interview laat zij zich nogal 
negatief uit over raamprosmuees door voor de deur te posten en sr van uit te gaan 
dat je als raamhoer ver onder de prijs werkt als je iemand voor 25,- meeneemt. Maar 
ja, Mariska heeft natuurlijk aileen maar in clubs gewerkt dus het is begrip uitpezen 
haar vreemd. lij denkt waarschijnlijk dat je alles doet wat je aan de deur atspreel<t en 
dat je niet in staat bent om meer geld uit een klant te halen. Erg naief van haar. 
Bovendien denk ik dat er niet een vast tarief karl bestaan in de prostitutie. iedere 
vrouw (of man) bepaalt zelf wat haar/zijn lichaam waard is. Uiteindelijk heb je ook 
concurrentie aan "hoeren" die het in de kroeg voor een barrel doen. 
Verder begeeft zij zich met een verborgen microfoon op straat om op die manier 
klanten uit te lokken tot het doen van prikkelende uitspraken die vervolgens via haar 
06-lijn geexploiteerd worden. Ook probeert zij hoeren over te halen om banden op te 
nemen van contacten met klanten. Ook deze banden worden gebruikt om haar 06
nummer draaiende te houden en dit feit doet me bijna over mijn nek gaan van 
walging. Wat is er mis met de discretie die wij als hoeren altijd haag in ons vaandel 
hebben gedragen ? Voor zover ik weet is het altijd vanzelfsprekend geweest dat wij de 
anonimite~ van onze klanten respecteren zoals wij ook onze privacy graag 
gerespecteerd willen zien. 

Mariska hoopt een soort vertrouwenspersoon te worden op het wallengebied zegt ze 
in het bewuste artikel. Nou. ondergetekende wenst haar veel succes en dat zal ze 
hard nodig hebben om zichzelf te kunnen handhaven in een buurt waar overleven 
voor de meesten een feit is. 

Margot Atvarez 
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