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,H..igh·c[ass co.u:rli!iane-'Kiifi- biedtvermogende heren betaalde .lie/de' 

"Ruik je m 'no anus, <lan 'geurt die lekker'.; 
IGm. leefIijd "seef it Iiev" Riel prijs. ~ je weel 
b>e banl de hOlllowerdd is: homo's ",jn zo go
ru.eerd oPI'ong z.iJll en ik ben 011 cemnaal ~ 
tijlt \'3ll k anlCll", androgyn uirerlijt (zorgwldig 
kaa1gC$Cborea hoofd. grott ringen in elk oor. pier
cings door de lepels.lippenslift, ~vtl>ll.,..etij
ke tlediDg, 11080 bakk.en) i' PlQstiai~zoaJs hij 
bel zeJfn~rullelijk nocnu '!ti&h<lass ~Y.'~
~e. Trots legr hlJ 1111 dal eeP -~e 
"een mcisjc aan bOC Japanse buf is met al$ Ievens
doel bel bebagen van de keize-r". Zeker geezi 'cen. 
"O<ldige' hocrllus "'anl "cen eouttisane behoon tOI 
de hoogsle tIasse- Ze wunll bewehl door invloc<!· 
rijke, vermogeode mannen. 0.. lOp zi I a:m hel wr 
en %iel bel aIs cen kuns! het de keizer zo soc<! m<>
getijt oUt de zin Ie maken. En datls exact wal ik 
001:. IlfiI mel 01' n kJanlen. lit wi I llIe ;Us hel '" are 
lbetcn mel elke huetenjongen die me uitdaagr", legt 
Kim uiL Vas,be",den vervolgt hij; "En ik wcel ze
ker da1 ik win. Waarom? Omdal ile speciaaJ ben. 
Misschicn heb II:. weleelU de neigins naast m' 0 
schoenen Ie gaao lopen, maar ik ben nog nooit ie
maod zoals ik legengekomen. lit t>cn de cruge COIlr
lCsan<: die cen poep maonen karl bieden "'at ze 
zoeleen." . 

• { KAAL 
Wal Kim hieii: '1II.1.3kl z· n VISl lek.Mnje meer dan 
d~idelijt: in ~ Engels ("'vee I kJaII.len z.ijn hier vcr
blijvende bul!C'>landers") omscluijfl hi; %iehzelf als 
'watiseh, ~I;jk en;n hel bez.ir van eon excln
sief gci I en bUrloos licit..,,,,'. Bovendien staal 00' 
dc' """ hcl bartje Ie lezen da' Kim ~cen prottig 
stukJe aDUS-<tOlicl: bied! voor de nederige beer'. 
Hoj IS duidelijk ltOlS 0P z.iehzelf...lit ben de cDige 
high<1as$ cou.=e in Ncdulan<t. Ruik je m'a 
anus. dan geud "die Iekb:.r. lit ben de eilige boer die 
op de wenkbrallwen oa belemaal baJ is.... Hlj somt 
de raagorde der ~o op WIlls hij clIe zieL "On
dcJaao beb je de suaatprostitulir., daiUboven komen 
de taaJl'prnstilU6 ",aatbij n3l,welijb of g-ei:" 10<>
mo's voorkoDICo, d.an ~b je de clubs. ve:volSens 
de eseortservices en d.an korn Ii. A.roganlie? Mi<
sehien, maar w;U is cen vrnllW loader ~e? 
VoordaI een IdaI1t met mij lU3r bed' pc Vtndl cr 
omt een beel proces plats. lit scredt· m'o ~lJIlen 
vooral:Zo prut ik ccrsl mel hem o,:er'z'n wed:., z'o 
intere:sses .., d"" 81"'" "e bel "Iis><:hien aver geld 
bebben. Li81 bi) me Diet d.an glial Ie m1l.3l' ergcns 
andecs hccn. Meutal duun het cen week of lW~ 
vcordal ik beslOleo hel> of ieznaad me b<:valL Oat is 
inderdaad behoorlijk lIrlJddsio~ef,maar verae
lljk hel mel een Rolls Royce, O;e bCsu:l je en ".,-
v"lgens waclU:je eenjav op aflevering. 11< ben oiet 
2()maar voor I~reen lelolJgenllcor! Mijo klanlco 

behoren tot de grocp der kapitaaJa..chligen. die 
scks mel""" e:<quise mao wi1lcn. VeQleUjk het met 
eetlusL Jc Ilcbtiedere <lag bonger en dos lain je die 
stiUen met een fd»lr:n¥et zoaIs de n>ccsle OOmo's 
doen of je IaJnl besetr~ dar he! ook ~I= be
haaglijk is Om llcel lekb::r Ie eteI> en f 1'0.- voor 
ceo couvert !<' belalt:ll.~ 

De tlanl die bij mij kOllll hoodl van vrouwelijt en 
is. bereid begcerd Ie worden, Hel mereadceJ van 
m'n klantcn is ~uwd pees!. Hel zijn de man· 
ne~ die elgeoJijt een vroow mel cen pik willen. 
Nou, <lal ben iI<. K1jk. de IIomolcerscene, daar l:an 
iJc NeB mee. Die maMCO willen ceo Freddy Mer
cury.type, Ie zijn mannelijl< ingcste1d en vinden 
het oole gel< orn begeenlle ",orden. 'ZJ:> niel ntijll 
kJanren." 

KWALITEIT 
~Ik bied exelusiviteiL 0:: ben duur. maar it bied 
twalileiL Daarom heb it oak niet icdetc dag «0 
klanL Verxelijt hel mel het Amw,1 Hotel: daar 
word [ kwaJjleil gebodcn, maar het l:iI 001< niet da· 
gelijks vol. Oil wi! ecblerl1;et zcggcn dar it llI=lf 
in de aanbioding zal gooicn. Nee UJl! Ik VcnW3n· 
scl m=1f nieL Dan zoudc:n me= de magic en de 
maclll weg zijn. Dolangs had ik ecn kJant die Ill'" 
ana., uit wilde tikken zooder dar claar ielS vies Uil 
zou komen. NU'J. dan lII3lIk lie m'n anUS 1Ielel1laal 
schoon eu Slop er ah laalSle ceo l.conidasbollbon in 
die vcora! in de kcelkasl heef! gessaan. = 'ie 
lctJcCl hard is:' TIOlS baall KIm ecn lIlIp<:l rOtC's 
van zichze!f vocr de dag en neemt cr cen exemplur 
uit waJltOp •.ljn adl= overdWdelijk ill beeld is 
geb,""bL ~](jjk, dit is nu de duunle anus van Ne· 
derland. lie heb erop geuefend en i Ie lean nu af 0 en· 
delcbtm lWOC cenJ:illleter uaae bWlef) bewegeo. Wie 
dOCI me dal ""? Yetig" week had ik ceo IJ\lIll die 
wilde dal ik over h. m Ilcen plaKc. maar dan wel 
mel held... urine. Toe" heb lie !\Vee d"ReD lang aJ· 
leen mi nentalwater gec!tollker> I:fI hij was revredc:o 
mel hel resull1aL V:lnavood hcb ik weer ceo andere 
tlanL OUter avond om lien our .<IOOd ill at voor de 
spiegel met de vn.ag: 'w3l zaI iJc g;w> aaollelleD, 
hoc mOCI ilr. c:nUw",,?' Hel beh= m'o lieIe Ie-
YQl.- , • 

-NalUurlijt krij"g Ik,ook welceAs tlanren mel "en
I sen "'331 ik me niet zo in Ican vinden. Een lijd;e 

geled"" had ik cen DllIlI die wilde da1 ill beige gc
klcullk corduroy Itlcding voor hem dRICg, lk heb 

it, bet Un kcer Jled3:ln, n.aar iIo: vocJde me er niellek
~e, in, dus da, ga it oiet ,ederc maand doe:n. lk doe 
col:; Diel aan seb zender beWing. Wurom niel? Il:. 
bcC aI gcnoeg l<."1r.s eo daarl>oilcn mis ik aiets. Solr.s 
.c>or geld is abso 10Ul helleukste; dan weel ik zeker 
dat />cl IIiOTdt gewaanleerd. LiC£de %Onder prijs 

. ,'. 

b~fi voOr mij pn waarde.AIIes in bet leV<:ll bcefi 
lllclJ z'o prijs: EelI vaa m'n~bceft lIlO ltJs bel. 
wan: gckocht. Yeor bcm <Iuc: ik. a.lIe& Hlj beWlr 
met hec bcsteCll daarnaasl is ILl) auk DOg Ieuk. Hij 
I3aI mc !ClIJIIinsle ill m'n waan1c on ..$I aict.I.. Maar 
~ is niet zo dat h1j ~ likvan.tIec lI1l'lca}lecft. Or> 
de ~I tijd e\'llueen bij Oll:<C relaIie CO le"tcrt he! 
bem Ie weWg op ciao $11lurt hij me ollbc1roepc:lijk 
~~ 

''Op Ilo=o word! in OllZl' maalSChappiJ GOg $leeds 
a>c::crJlCkeken. Bclacllelijk, WIJII i.k ben net z' n boer 
aIs icd= in onzc maauchappij boer is. EelI ad· 
voc:aa1 is loch cok WI soon boer? Hij Icven redlrs
bijstand VQOf eell gcl<ktijte bijdrage eo. ik ~f sd<s 
In ""il ",e" geld. Wal is bel v=dlil? Om duo wal 
un Ie doen hel> ik ten gcdiehltllbundd samenge
steld die iJc in eigen bebeec ga nilgevm: 'The third 
grade of lbe s!:in lI'3de·. Het is een crutisclI geliole 
buodel "vcr de eli verse ASpCCle1I vall bet cnwtisane
besWllL Misschien <!al ik biermee WlIt begrip kan 
kweken. Wanl hel gaat lUcr loch 'lin cen lI'ajett <!al 
je naar ieaw>d aflegt? J~ dar is wal iIr:. doe: ik word 
betIald om ~ weg nur iemand at te leggelL NielS 
mce:r etl: wetS mindct'" 

• Remko de Kok 

De GAY Krant - NUITImel' 260 - 6 augustus 1994 

13 



Vier jaar eel en 100.000 guldell smartegeJd geeist 

Prostituee"	 Prostituee met . 
hete olie over~eI)~sp'oort zelf baar
(V,n => o>n«r V<T<1.gg<ti;'''''J. 
DEN BOSCH - F.~n l'U2ie ms
sen [W~ pr<>srituo:es IS in fe
broal; \Illtl dir ja..- op cen dr, 
m::uischc MTzC \li( dt: hand ge
lopen. N3<L>r be,de VTOuwen 

Politie pakt Nijmegenaar (35)	 n.uk hadden gdqegcn over een 

verkrachter op 
pl-ek: achre:- ecn r:um )1' <.I.e-

Unor OItU verslaggeve:r Eindhovc:ns.c Ef1iwn.s.l:1":I3.t. 
g<>Qlde een van hen, eon 

NIJMEGEN - De politie heeft rondag3.'IOnd lut een 35-jarige' 34"I,,;ge i\m"orchJn,e, he'e 
N\imegenaar aangehollden die ervan wordt verdachl vorige week _ olie over luIa,' Eltldhavcnse 
wocnsdag ecn 24jarig~ prostilul\e verkracht en mishandeld te CO"CUrre.tlle uil. Zil ""akle daar
bebben,	 door voor ee" deme ded vcr·· 

br:lCd. Gisteren werd er tege"
Ue Ill3l1 Mlrd overij:ellS door he( de Nieuwe MarktstraaL De JlW1 • de 34--;a,;ge p=lituee vier i3~' 
s!:lc!lwlT•.,. :<elf O)lg..spoord. Zij" was echler niel tlMeden 0Ytt de , eel geeiSt wegens poging lOr 
"""", clre.\""nl. hel ;lfl."'\open geleverde dienslen en beg(ln ~ . doodsJag. Ook >.au ze ru im
weekemoe 41 op de tippekone san te sIaan. Ook zoo hij geprobeerd 100.000 gulden SOl.oegeld
de Nic.we M:ll'kt.'tn<ll. Samen met hebben haar te WIltgen. De prosti moelm betale" "-'" he, ,lad,, eel. aantal 'besc.hermhe.ren' toog wee deed later aaD&ifle """ ver- _ offer.
 
tie pmsli""" - - ~ ie I""" b&ighe krachting en pogiI\g lot doodsIac- DC' naie \v:ts on rs t..:.:lr'l 113u;.rt he r
 
den inllliddc Is weer heN.t had

De polilie arresteerde daarop eta 'l.ocluoffer baar plok .chu,r belz.undag+1'1{Ond n...ar .h.l wunill~ van 
45-jarlge NijmeglelWl. Na Icone ' =m veenicn d~g<n had ,fgetie \'ermoedelijke dade" aan de M, 
lijd ""'rd deze YelIIacble. eclller s=n un cen eolkg., Dezejel iere"we):. Toen bleek dol de weer up nije woe!elI gesteld. Hij vrouw had de k3m~r 01' haarman inderdud OlUis was, wenl 
bleek die 3vond een s10ltend alibI -, beun voOr vie lhondero gu Ide~conLacl opgenomen met de politic. 
Ie hebben. Oak hel sIacIuoaer was weer "CIoorvCThuu rd :l.,,\n ('i~ V(TDie arrestcerd. de man rood err
 

QUr, Volgens een woordV<leroer van
 sullig in haar ~rtJariJlg da1 de.' dachzc. Toen dez. O",d~l<l< d~1 

45-jarige nlet de dader was ~ . z.c: m~nstrUoeerdotJ eo dus nlCtde pol il; e is d. ve'daohte al <:erder 
~ ,:" ton werten, ClstC' zc t.evcrg«fs llIeljustilie in aanraking geweesl	 .;I 

de viemonderd gulden lerug.Dc vnJuw 'verd wueRSdaglI.vond De nleuwe venlachle Is ill belq: Hictop onlSlond er l'llZie,laat ver~r:lCh1 op d. afwerlcp!aats ring gesteld en wonk gehoord. Vol-' 
He' lalcre sJaehruffCT nam haar,bU het N3-terrei n. Zij. W1IS door l'tll gens de polilleWoordwoerder bad 
eiKon pIck aduCT he! =m in,!war onbe~ende man opgepikt a.an hij gisleren nog nitt bektJld. 
en de 3-1-;arige' Amslerdam.., 
toog n2.:U' C'C'n eafe ¢Om ·w:J!:-f [e 

ko<l",,', Toen ze 1,"CT lelUg
sing mar hel bowllS'. p3nd om 
Iu:lr ,pullen I. p:r.k..., Onl

Eiodhv1~~s Oaqtlild 

08/n~/,~ 

, . ' 

Seks:cafilpers kunilen .
 
niet worden aangepakt
 

," , ' 
"ond opnieu,,", ruzie. In blitide 
woene pakte de Anlsreroams. 
een pa n v:tn het fomuis en g<>O' 
de inhoud - he,. <pil",li. - ova 
~r conr:UtTeQlc Ul[. " '" 
"lk wiS( "iet do< er hete olie in 
de pall Dt. Ik ",ilde gew"on jelS 
ever haar h~en goo\m Om ha3r 
kJ,cding en pruik t( vcrpeslC"ll"', 
zo hudde It,,,u: \·erl:l,rinp;. om. 
""'r ...." Justioe mr. Frielink 
zene (\3ar grote w30gtd<.ens bij. 

In levensgevaar' 
D. gevolgen v~n de daad waren 
gNwelijk De r.I:amprOsnn,C'C. 
d te gls'e",n pefSOOlIlij k bii de 
zlulng :l~t"Iwnig \\'~s,. verkcerde 
C'C'n maand in 1C'vC'o.sge:v~rI 

h-:e f{ dI ie ma::lJ1dc-n in «.n 2iC'
kcnhuis gelcgcn, en dlur drie 
opern';.. and erga... , Ze is voOr 
de TeSl V4I1 h33f lcscn verrntnkL 
.~ H~:a.c Ie;.·~ is. l:OIa:11 gcrul" 
n~rdu, ;z.o ~tte mr. Friclink 
her kem.ch,ig <""'en, !k ver
dach ,e belUi,<:d. gist<:ren ha.r 
Spijl en ui d3-t hc't "00'1: de 
l>edoclmg was gC\l'cc<' de .nd... 
re vrouw \c: verrrunkeJ1. 
Dcskundigen \',., hel Piele, 
B~311 CentrU m hehben ge",1-'" 
pon""rd dar de .:unSlerdamSe 
cc-n k:indertij~ \.'1"Ouw js) emo , 
[iollcel l.obicl en .eer gd~l=rJ 
I""end. Tiidcns hau d;13d ZOu 

~e ('nigszins ontOcrd<C1ungsv:'lr 
baar ziin ge,,",ec<t ' 
U i<Sl'r:l,k op 21 ",;>~em ber. 

d. C.Uerlilr,der 
ed', Hi jp,~le, 

frv\on~ 

jOUTe - Dc exploitant van de seks-' tegen de initi.1tiev'eo van Por_ "Het 
'camper:. op parkeerplaats De La- fijne weet ik er DOg nict v.m, ttlaa( 
nen, H. Por, kan voorlopig Diet door . bij schijnt eeu troe te hebb~n uitge- 
de politie worden aangepakt. baald met de tenaamstelling van de 
~ Oit ondanks bet feit dat prostitu- ,campers- A1s eeo willekeurige parti-' 
tie in voer- cn vaartuigen in SItar- culier daar op zijn eigen naam een 
sterian en Lemsterh1n volgetlS de camper neerzet, kan de politie niets 
Algemene Plaatselijke'Verordcning doen"., 
vlirbodeois, . . . _ Por hat zijo' campers op naam 

Exploitapt Por wi! volgende van de prostituees zetten. Op die' 
week drie nieuwe seks-campers op manier zijo volgens hem de activi
de parkeerplaats langs de A7 neer-, tciten weer volledig legaal. ' 
zetten. Momenteel exp)oiteer1 hij er De gemeente S~erIan bez~t 

'31 een. De drie extra campers moe- 7.ich momenteel op denieuwe situa
ten eerst nag onderworpen worden tie, Er zal ook overleg plaatsvinden 
3.an een grondige opknap'?eurt. - . met het geDleentebestuur van Lew
. Volgens korpschef G, Brouwer,' sterland, omdat bet parkeerterreiJ.l
fan d~ SkarsterIanse poIitie kan de. deels. op bet grondgebied van de 
~erke ~ yoorlopig Diet optrcdcn buurgemeente!igt. ... 
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Werkgroep van religieuzen wil niet langer toekijken 

Nonnen bestrijden vrouwen 
handel en seksslavernij 

Vijanden hebben ze genoeg, de vrouwenhandela
reno Maar politie en justitie krijgen nauwelijks 
grip op deze lieden die argeloze slachtoffers de 
prQstitutie in jagen. De laffe handel heeft sinds 

..,..~ -r.-, 

enige tijd nieu~e tegenstanders: nonnen. Reli-; 
gieuzen van twaalf congregaties. "Omdat aan de . 
Afghaanse grens vrouwen per kilo worden ver- ' 
kocht. n En: "Omdat we niet lauger willen toekjj
ken," 

onderdrukte vrouwen in de we:-" 
reId', zegt de folder van de 
Werkgroep Rcligieuzen tegen 
Vrouwenhandel, die drieeneen

i 

Door Arno Heesakkers 

Niet meer dan veertien van de 
zeventig leden van het Kalho
lieke Vrouwengilde in Ude:n 
waren er. Maar dat weerhield 
zuster Gerda er gistere:n niet 
van dit groepje te bombarderen 
met voorbeelden van de 'schrik

'barcnde honger naar seks die 

half jaar geleden werd opgericht 
en die zcrelt in Bcnnebroek. 
"De noord-zuid-verhoudingen, 
waardoor rijken steeds riJker 
worden en armen alsmaar ar
mer, nopen \7ouwen naat ma
nieren t~ zoeken om gdd re 
verdienen. Vrouwenhandelaren 
maken daar handig ge:.bruik 
van. 2ij lokken vrouwen onder 
valse voorwendselen naar Euro
pa en drijvcn hen regclrecht de 
prostitutie in." 
,.,In Nepal - worden jaarlijks 
7.000 volwassenen als sekssla
yen -aan bordelen verhandeld. 
Aan de, Afghaanse grens wor
den vrouwen per kilo vcrkocht. 
In Sudan kun je een iongen 
kopen voor 1000 doUar,'en een 
meisje voor 600 dollar. Meisjes 

'zijn altijd minder waard. En 
geloo(t u mij, de sekslJa.zen zijn 
immer keurige heren op wic u 
zich zou verkjjken." 

de wereld overspoelt'. 2uster 
Gerda Slaghekke uit Esch (van 
de Missiezusters van Afrika) 
hield er eisteren een lezing met 
'luster Bene: Rommel'S uir 
Udt:Il, cen DominicaJle~se van 
Betanie" 
'Om rcellt ie doen aan alle' 

'~;'ZZSle;Ge;Ja 
2uster Berte: "We hebben 18 
leden, afkomstig vau t 2 ver
schillcnde congregatics. Onder 
hcd' nogal wat mi~sionarissen 

die de situaue in de dcrdr-wc
n:ldlancien kennen, de talcll 
spreken. 20 hadden wij de we
reId zoge7-egd in tien minuten 
verdeeld. Via foldC'IS op minis
teries en ambassades wijzen we 
vrouwen die een visum 3anvra
gen voor Europa op de geva
ren." Vrollwen die al sladnoffcr 
zijn helpr de wel'kgrocp aan 
schuiladressen, 20 mogelijk een 
nieuw leven. Zuster Be:rte: "In 
de Dominicaanse Republiek 
loopt cen project van ons waar 
vrouwen worden opgelcid tOt 
naaiStel, of verkoopster. Oak in 
lndonesie en de Filippijnen ko
men dergdijke projecten.:' 

"Wij hebben niet de iIlusie dar 
WI; de vrouwenhandel even de 
wereld uirhelpen. Maar wij wil
len niet lallger lO'ekijken hoc 
vrouwcn worden vcmcderd en 
misbruikt," Brahants Da~hlad 

05/10/94 
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ltaliaanse priesters bepleite.n heropening .bordelen, 
Van onze ~orre$pondent 
Aart Heenn~, . 
Rome - Dne lta~aansepnes
ter~ h~bben' glliteren een 
plCldoOl gehouden 'loor her-
opening van de bordelen die 
door de ltaliaanse regering 
in 1954 bij de wet werden ge
sloten. Volgens de geestelij-. 
ken zijn de sekshuizen als 
het 'minste kwaad' vette te 

' 
f boven aanpre ereren de 

Don Ulisse Frascati, de direc
. teur van eeu katholiek kinderte-o 
huis, slmt zlch bij zijn collega 
aan en voegt eraan toe dat het-
zp.lfde katholieke moralisme dar 
tot d~ sluiting van depordelen 
heeft geleid, verantwoordelijk is 
'Voor de onvolkomen seksuele. 
opvoedipg van de ltaliaanse 
jeugd. 
Volgens don Chino Pezzoli, di
recteur van de leefgemeenschap 
'PromozWne umana', z.ijn de ge-' 

stQotgevende tafeielen van 
prostitutie op straat'. 
l)e katbolieke kerk hecft zich 
daarmee gemengd in de publie
ke discussie of de in ltalie offici
eel verboden pr:ostitutie gelP.ga
lis~dl moet worden.. Die dis
cussie dl\,urt. alee~ week .1ang, 
na het beslUlt van verschetdene 
g~eenten om de ontucht ~ ~e

d:oorstriJden straatpros.tituees 
te weren en de auto's van hUll 
clienten in beslag te nemeu. 

meentelijke maatregelen tegen 
de prostitutie zinloqs en gaat 
het niet zozeer omhet opp.oen of 

. sluiten van .~e. bordelen, alswel 
om een opener seksuele moI:'<l.al. 
Imnidde~ beeft het kamerlid 

. van.de Lega Nord Luigi Rossi de 
indiening aangekoridigd van een· 
wetsontwerp dat de heropp.nm!:l 
van hordelen mogelijk maakt. 
Volgens een recente f!DqUe1P. u; 
92 procent v~ de ltalianen het 
met,hem ~s. 

"Het heeftgeen zin am de kop in 
het land te steken. Prostitutie 
heeft altijd en in ieder land be.. 
staan en daarom gaat het er in 
dit geval om te kiezen voor de 
mmst slecbte situatir.. Ret hero 
penen van de bord~lell zou 'stra~ 
ten en wijken uevrijrlen van de 
obscene taJereJr.n die zich claar 
nu voor de egen van iede,reen at-
.spelen," verklaarde don Au
gusto Minzotti, priest~r· in de 
Orde van het Heilig Hart. 

de stem 

10/09/940 

Aonsprekell tippe!{/OrslerS wordl slrafbdor 

Groningen pakt klanten 
straatprostituees aan 
Gn)l'ingcn glial dc klllnt~n ,'ao 
strx'lprnstihu,cs :Illn/",kkcn. III na· 
vol!:;l1!: van cle genic/lute, Ill:crlcu 
1lC'C'lnf ch~ Ct.l'1I1Centc cell hcf"tn1in~ in 
de Algcmcllc J'lalllselijkc VCN)rllt.~ 

ning (ArVI 01' wuanh.or lie Im/ilie 
proslilllllntcn k"n ullnllCllIdcn en 
hekellren. 

Dc nieu",,; m:IlIll'cgcl slcll hel 
..ansl)n:ken VUIl l;ppd'hll'Slcrs slr"l· 
b"ar. M;IORen die hijvoorhcdll hun 
;l\llnr;li'lIIp;,,: nailr hClIclIcn draa;efl 
en siralllrruslililees aanspn:ken en 
tol prosllllllic lliIIlIlJi~ell, l'lpcn 
daMmGC hel nsico or ~<)n bd;~lI

ring. D" politi" 7.<11 <'fl gaelic liJd.:n 
ClIlll rol"s uilvocren. Durgcllle~S(Cr 

OlJlverkcrk hoop! d"l lilt hclcid 
vooral een ontm<ledi~cnde wurking 
op prOSllluanlcn :'-.:11 h<:phen. '[-[eI is 
een vcrvolmakinc vlln OilS instru
mentarium om 1t:~<:11 ui'wassell ople 
(rellen'. aldus Ollwerkerk. 

Du gcmc~nle wijzigt de AI'V na· 
dal hel ;nstellen van een gedoo~o· 

ne voor lippelaarsters <:n hel regis· 
lrerell ,'an kelllekens van aUlnmntli· 
lislen ecrdcr niel h;lalh:lar hlcken. 
In de disclbo'Sie oyer hoOt lippdpro
hkcm hecft de gemeentcruad al 
nlccrmllien aangcdrongcn de "an· 
<lachl voor de prostiluees Ie verleg 
~en naM de prostituanlcn. WllIll 
juisl de groep rondjes rijdende klan
len is vcmnlwo(lroclijk voor Ot; wr
k.~crsovcrtasl.. \ 

Ikwoncrs v.in hel A-kwanicr kill' 
gen al jarcn over ernslige verkccrso
verlilSl door slraatproslitulic. Gro· 
ningen mallkl gel)ruik van de hepa. 
ling die de gemeenle Hecrlen lIls 
ec"le in Nederland invocrd<:. Dc 
ree-hler heefl dil APV-artikcl inmiJ· 
dels g':lOesl, mel :lIs g~volg dal \11 

Lil11hur~ (Ie; eersle overtre(lcrs dll~d .. 
wcrkelijk ~jjfl hehocl. 'We mOelc"' 
V;tli (I,~ ll1aal regel. echh:'r gecn h(){}l\·· 
gcsp~l1nen vcrwaehlingcn hchhcn. 
J<: mocl hel lien als een vnn de mid· 
delcn om de overlasl Ie bepc r\-"en', 
aldlls hllrgemeester Ouwcrkerk. • 

1 
I: 

f 
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> • '1cnOlW!~ever 

MAASTRICHT - Mag volslanke 
Betty vier tot vijf beTen per dag 
ontvangen m h.aa.r a~p.ar..ement 

aan de Kouvecderstraat in 
Jioensbroek of cie-~ Die "Taai: 
~ gistennorgen de inzet van 
een kort gedi."'lg ..-00:' de recht· 
bank in Maastricl:it. 

.~_... ~ 

Omwonenden, ;:~-tegenwoor· 

digd door de Xerenigi.ng van 
eigenare:l ?"ie'~tJKouven· 
derstraat'...."inde:l da: de presti· 
tu~ hande!t in S1rijd met de 
woonbesterr:m'ng en het :egle· 
ment van de ~, De 
mede-eiguareo van de flat eis

,-.ten in het kort gedir.g dat de 
vrouw on:niddell:jk stopt met 
ontvange:l ..4:1 be..-en. 
Volgens m:.W. Coenen. e advo
caat van de ..-e.......;.,.;. is er 

..Btiurt bin,dt' strijd aan' 
,met 'volsla~k·e.~etty~. 

I .' ." 

sprake van overlast ell schade 
voor .de. eigenaren/bewoners. 
Coenen: ,.Er is sPrake van waar· 
devermindering van het woon
blok op termijn en de vrees be
.staat dat er een pre<:~dentwer· 
king \roUl kan uitgaan." 

-;J .. 
B¢tty is wat in het jargon een 
thuiswerkster wordt genoemd, 
verklaarde haar advoeaat, mrM. 
van den Boomen. "Bet gaat met 
om een· traditionele' vorm van 
PfOstitutie, zoals raamprostitu·' 
tie. Er" is hier geen sprak.e van 
<?v~last voor de omgeving. Er i:; 

Slagboom verspert~;) 
.~.

werkterrein hoere:fi-' 
Door V rtUe:tnrftl 

Ecn groG( 
soriseh io ~ 
meldt Iht de 
avo.nds 101 Yijf lIur 's ochtellds 
voor doorgaalld \-erkeer is afgeslo-
ten. De automobilisten hebben 
niets in de gaten. totdat Iwee mi· 
nuten over lien een politiebusje 
van bet bureau DUlvenvoorde· 
straat arrivecn, waaruit twee 
agenten stappen. De een baall de 
slagboom omJaag, terwijl de an
der hem mel een hangslot ver· 
grendel!.. 

De aUlomobilislen die vanuit 
de richting van de Euromasl ko
men aanrijden zien hun wcg vcr· 
spcrd en worden gedwongcn al 
dan nict verrichlcr lake stapvoets 
over de andere sijbaan Icrug Ie 
keren naar de richling w;w-' le 
vandaan kwamen. Eerst konden 
de auto's, die de lippelzone :Jan-

Q"".,.,..'?"4';I:~ 

dedcn, doorrijdcn naar de C\aes 
de Vncselaan. I)al gar veel nacho 
Ielijk geluidsoverlast voor cl c be· 
woner~ 'uit de wijk Middelland, 
Dc slagboom moet daar 101 begin 
november een cino aan maken. 
Want dan wi! de.gemecntc de lip
pelzone verplaal.l>en noar de 
Keileweg. . 

"lk heb a! twee dagen nict ge· 
slapen", vel7.ueht Sylvia (35). 
"Door die slagboom verdiell ik 
een sluk minder." 'I.e zil in 'Kcet
je Tip~J'. een barak waar hoeren 
en travestieten in aparte ruimlen 
uilrusten en Waal' ze van twee in
riehtingswerl(en> koffie en thee 
krijgen. 

"Gewnonlijk bezclt'cn de mcis
jes de rijbaan aan de zijde van de 
Coolhaven. ric 'hoerenkanl'. maar 
de slagboom op die weghelft lddl 
tot filevorminl!. De tQCvloed van 
potellliele klanlen voor de hOtren 
komi daardoor in hel gcdrang. 
Nu gaan zc allcmaaJ aan de 'Ua
ves tietenkan t' staan en dal Ie id t 
weI eens tot spaningeo", legt een 
van ~e inriehtingswcrkcrs uit. 

..lia je mee nw de overkanl'!", 
roepl Joland3: (24) oaar haar ver
regende collega's. Eeo ver~ellmd 
hoertje begeeft 'zitb builtn de gc-
doogzone achter de slagboom, 
waar ze de kans riskcen door de 
politic Ie worden aan$ehouden. 
Maar ze wi! de rivalilell mel de 
Ilavesl ieten niet langer op de 
spits drijven. 

geen parkeer- of geluidso~rlast 
of van opzichtige reclame. Dric 
omwonenden verklaren sehriite
mk. dat zij geen overlast onder
vinden," al~us Van den Boomen, 
Ret thuis otitvangen van man
nen mag volgens Van den 'Boo
men niet gezien worden als een 

'bedrijf in de gebruikelijke lin' 
des woords. Daarom is bet vol
gens hem met in strijd met de 

. woonbesterriming. 
Volgens de tegenpartij is het ar
gument dat het met om raa;m. 
prostitutie gaat niet relevant. 

..Ad,":ocaat Coenen: "Raamprosti

tutie gaat al moeilijk,omdat het 
om een flat gaat.". De roadsman 
w~ crop dat de 'VTOUW zelfs ad.. 
vcrteert in de krant en dat uj tot 
voor kort naamplaatjes met Bet
'ty's Home op de muur van !let 
appartementencomplex had 
hangen. Daarop verklaarde Van 
den Boomen weer: ,.Mensen ge
....en huizen allerlei namen. Bij
voorbeeld M1Jn Geluk. Ik zie ruet 
in wat er wervend' is aan een 
naamplaat met Betty's Home 
erup." ' 
In het kort geding werd ook ge
eist dat de eigenaar van de flat, 
die bet apparte;ment verhuurt 
aan de prostituee, maatregelen 
neemt om haar werk:zaamhed~n 
te .beeindigen.. De v~huurder 
voelt daar wets voor. Hij noemt 
de vrouw 'een goed huurster'. 
Reehtbankpresident mr.P. 
Broekhov~n duet over twee we
ken ultspraak. 

Ll~t~:;S r~~;l~d 

0B!C·5/9+ 
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Verslaving tlrij.ft jJr()stituees il?lflIIlln
 
Moet AmSterdam ~ II offici~le bun opg~woodelHU.Zie slcetc,li op, 
tippel-gedoogwne zoelcen of' cen snder ~t zijn t.ang op een 

bl··ft . ., d" t .- ftetssJot. ' IJ straatproslitUtle m". ,; ,: De lade, drie uur 's nao:..bt;. Er 
schernenone? Dc gedwongen'· ,1Un tiea,' vijfti= vrouweo ~ 
verbui.zing van bet opvangh"uis tewez.en. .Met .make up .~JlI de 

' crgste wtputtlDgsverschlJlDClen' 
voor de verslaafde pros , ",weggewerkt. Alita" rijdel! eUip
lWl de De Ruyterlcade~bi t '1 sen v:ul caft 'I Ancker tot ASpen 
de stad aile gelegenheid ee~' -;". Shippillg Trade. 'Elke. k~~r dat di~ 

. ., ,,' zwane Mercedes la.ngsrijdt, 4raai
pnnCliJle1e keuzc te malcen. en de vrouwcn lich om en bolIden 

. licb 1I1'0lijk. Na drie rondjcs pikt 
Ooor oau ,edulco.
 
BAS BLOIQ{F.R
 
AMSTllRDAM. 6 SEPT. '718/94. 
Merced~ Neemt meisje mce 
naar eeo pIck. Oa.ar springea t wee 
manncn \lit de koC£erbak ell' die 
mis bandelen co vefmcblen je.' 

'8/8/94. Mit1l1bishi. KnilPt je 
kcel diehl, d.eigl met cen mes. Je 
moel pijpen ooder dWOlug. Necmt 
na afluop je geld af.' 

'219194. Volkswagen. Bctaall 
en is sardig. A2.nRemmeo op af
lVerkplek, rulct hij aile Jdcren wan 
jc lift ~ begiol Ie sJaan. Wilde op' 
de terutrHCR 001:. geld terug.'

nh zijn lliel de \/T'iendelijkste
k.lah'tCn die tereeblkoO'en op de 
mAAr in bet Mirjamhuis io AJJl· 
st~i,dam. Via deze kaar~CS (a1tijd 
mel bet kenleken ••bl) CI1 cen 
omsebrijving VWl 's =jlliler
.lijk) waarscbu.....u de stnwprosti
IU~ VM de Dc Ruyterkade el
kaar voor onbetroulllba.re heeren
lopers. Het is geen paranorde rilu
eel. Vorig ja.ar zijn drie vrouW<:n 
vall de leade dOO¥ klanlJn ver
moord. Vit ja.ar nog ~~n. " 
. Zo breed aIs hij is. 's nachts is 
dc De Ruyterkade cen dade 
steeg. De acbterwt YIllI'bel ~n
tlaal Station is up slot. bet U ill 
cen zwar l gat. Hier moet Oyer en· 
kcle jaren de glorieuzc lJ-boule
v:ll'd liggen. rn de luwte v~ d~. 
rijwi;Jstalling veere.~ t;*~ junks 

, j •

de MereedC3 het ll1Cisje in de 

stulll: ~ pas begoulICO 0= de. 
COIlSCquenties na I.e dcnken. 

Alnsterdam is de ellige oao de 
vier grote stcden die geen tippel
gcdoogzone kent - met afweJ1(o 
I'le~ wals de pbab van han
deliJl8 'ir0l01 gcnoemd. De aan:c
ling vao bel gcmcentebe$tuur 
kocnt vooral door hel onvenui~e
Iijh gevols dat =t hd. tipgelcll 
ook blu-ddrugsgcbruik W<lr'dll toe
gclaten. 1'01 1985 oonCC01relerde 
de SU'3alJlrostitu tie Zic.b rond de 
Reguliersgrachl. D3ll1',lO!ld sinds 

De verslaajdenprostitutie op de De Ruyterkade 
vormtfiff Ja,f}gsle tree van de seksindu,strie 

!'!l' 

groene rok op. GeeD ondcrbande
Iingsrilu,eel 2DaIs op de Wallen. 
waar ceq klant $Oras millutCll1ang 
iDeI cen prostilD,U overlc:gl wat 
hij Yer!allgt =ynor hoe weioig 
geld. Binnen enkclc secondcn zil 
bel meisje in de auto en rijdt de 
lIIllll wcg. 

/\.an de overka.nl van de kade 
wordt juist ee:n YrQU.W Wi CCll 
fqunvhttldri~ gezcL Met cen 
vricndin glipt u even later cen 
laag, geb1indeud gcbouwtjc in. 
Dit is het MiriaJrihuis.. Binneo 
kunneu zc b rooc:f mjgen. thee en 
vooral rust. ~ - , 

D.u du.urt geen twee maandcu 
meer. F.ind olc:tobeJ' moet bet 
Micjambuis sluilen. De NS willen 
de sporen bij hel Centr32I Sta.tio.n 
uitb,ciden en de hui%co a3II de 
De RU)'tCrltade pan tegen de 
ylute. De verbuizing is al Iwee 
jaar .igelcdell aangekondigd, maar 
het, llil jaar gelam:n gemeentel» 

1981 001:: bel ce"te MiJjamhuis, 
_opgeticbt door drie DOlLlIell. Tocn 

de tippelzooe werd verplaat:st eO 
de gemecnte cok wcrkelijk even 
,de De Ruyterkadc tOt gedoogzooc 
YCl'kbatd~ giog bel opvanghuis 
IIICC. Het gedogeo hocft lot 1987 
geduurd, de proslilU~ zijn niet 
meer weuesaan- Hel MiJjamhuis 
YaDSI er zo'o 60 i 70 per nac.bl 
op en gcett u vier gntis boter
hammen, ltoITie en thee en yocr 
emIljcs een sbapplaats. 

Oat de Dc RuyterbdC.geeJl8C>
doogzooc is, ugt collrdina1or'Hil- . 
de Blank wan bel oPYall8huis, 
kid! tot de eUende die tern8 te 
Icz,:n is op de kaartjcs ;WI de 
mlllU. Dc mlII'IrelI lOOrdu cpsc
jaasd door hun verslaying. AJs le 
~r 200 gulden per dag gebrui
ken, moeten zc ceo rJi.n.I: aan La! 

. korea in de nacb.t met ceo. ldant
 
mce. ~ns Blonk. En elke
 

. Ncbt jaagt de politic ze op. Soms .
 

rJ.ctze tegen ons
 
bordeel is reclame' :
 

, 

Van een Ollzer verslaggevers 

DORDRECHT - ne be
hcerster van htlt acht we-
ken bestaande Lordeel 
aan de' Heysterbach
straat, Claudia Tolle-
Daars, vindt actie tegen 
haat· zaak pure reelame, 

"Wij z:ijn er zak.elijk gezien 
net als de buurt op tegen dat 
er meer bordelen op het Land 
van Valk komen," aldus Clau
dia 'Ibllenaan;'. Zij kwam dat 
gisteravond uitleggen aan 
tachtig bewoners van het 

, 

Land van Valk tijde~s een I 
emot.ionele bijeElnkomst in 
hilt speettuingebouw. I 

Een deel van de wijk vreest : 
nat cen sAxhuis de leefbaa.r
heid op het spel kan zetten en 
richtte een actiecomit~ op, 
tel'wiji een aantal buren zei, 
dat "de meisjes geen enkele 
over-last bczorgell~. Zij vinden 
dat de actie juist voor ongH
wenste reacties heeft ge
zorgd. 

d~ nordt~:laar 

2Q/O~/~4 

stuurt' di~ ben' aileen weI. liOm., 
pakt die hen ...ocr cen ~; uur 
lip, Wll\ de rest vi&n de b)d a.Ueen 
maar oijpendC'l' maakt. , 

Vcor de <leur Jig\ de rand YlI.Q 

de DlaWchappij. De vcrsJaafden
pr-ostitutie op de kade i5 de Iaa$
ste tree van de sebindllStrit m 
Amsterdam.. Nll3i sc!tatting: Ylln 
de GO CII 00 is dertig jl~t 
van de vrouwell bier H[V-Posi
tief. Blook scllllt dat. pcrOCJllagC 
noll hoger. Toch wmcn lIlaDl\el1 
jujs[ hier voor scIa wnder 'eon
doom. Iln ze bumell hel ei'CII 
ook. Voor deze prostil~ valt 
wets te "'eigcrro.

F.en gedoop.ooe met afwerk
plekken J;O\I vol~ Blank lI8D 
die situatie ec:n emd rnal:::en. _a 
trijgen nu de tijd wet om geed 
llit hUll ~en te kijteo voor ~ bij. 
cen ~ .Ill de ap-to Slappell.l~ 
ze enn Z1ttea, Z1en ze pas ~ e'1 
nog ic:maud lip de achtC'l'bank :ligt.1 
ma.ar daa lijn aI.\e dc<Uell al vp· 
slot." In 1993 dcden 40 vrouwen 
aangi.J'te van vcrinchting. A1s er 
Diel zo'n groot W$OU'Ouwen jegens 
de politic hestond zou dat aantal 
veel hoger zijn. Blonk bee f\ bet
-..lfde ja.ar van zo'o 300 vermeh
tingcn en In.ishandcJingell ge
hOord. ..En \ncb neemt de politie 
elke aangifle zecr seriellS. ~ 

WaN bet Miljamhllis lerechl
Iooml, is pog OIldpjdeli~t. De De 
Ruyt~.lwIe zal voonop,g toch de 
tippelwne wan Am$tmbm. blij
YCll. L.iever· daIl CCD pri.ocipil!Je 
le=e te makcll, zocla de I I\e
_~ nll It£llJ' een tijdcliJl:e 
pIuu voor he t Mirj=hlllS, ZO~ 
der gedoogzonc, 7.onder afwcrk. 
plelckcn. Waar, dat. wil %C •niel 
u:uen. Want \l/elke huurt zit Ie 
wacbtCII op ...,rsJaafde prostito· 
~? Het MUjambuis Ban de De 
Ruyterleadc is olel voor oielll gt>
bliDdcerd. 

:~RC :ialidelsblad 
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fVerzet 'Op 'handen
 
I 

Itegen tippelzon~1P_
 

'B~langrijk 

is dat ze 
hier rustig 
l<unnen 
werken' 

• 
[Van ten \~rslasgfffsl~rl 
AMSTERDAM - ."W~ krijgffl 
een tip~,lzon~lD.lIl hebben we 
nog nooit gebad. Oat is dus 
fantastisch_- CoOrdinatrice 
Ililde Blom van hel Mirjam· 
llUis. opV3nggel~he:id voor 
tip~lprostituees achter het 
Centraa} Station, is voor1opig 
levreden met bet coliesebe
sInH om in AJnsurdam. in na
volging \'3n ande~ grote ste
den, een amove tippelzone 
a.iUI te wijzen. 

"llt ben blij dal het een !>eslis
sing V3n de gemeenle is en niet 
van de hulpverlening. Nu ligt de 
veranlWoorde.lijk~idoole bij de 
gcmeente en kunnen wij OM I>c
perken tot opvang. zoals de be
tloeling is." 

Volgens Bjorn wordt haar Ie· 
lf1'edenheid gedeeld door de vrou· 
wen die nu achier hel slation lo
pen. "Hel grole voordeel :z.al zijn 
dal ze nu TUStig kunnen werken. 
niel meer bang h~ven Ie zi.jP:-: 
vooi politiecontroles. w33rdoor
ze $Oms te snel bij verkeerde 
k1anlen inSlaplen. Ze vonden de 
Oostelijke Handelskade wei don
ket", dus we zijn 'nu ~ig met de 
getneente over goede verlichting 

, en afvalbaklc;en. enzo.
i 810m maak! zich voo... /snog 

gt:e1l largen over de mimes uit 
de buurt: "Mijn indruk is dat de

Ibcwoncrs VOOr.J! kwaad z.ijn over 
i hel feit dat :re Z() laat :tijn inge
I licht. De Piet Heinkade is sowieso 
, nl~H~ tijdel;jk. Maar er komt een 

l>P.geleidinescommis:sie en ik vind 
dOlt er e(>n goed<: Ida('htenproce
dun- moet komen.lk denk dat de
ovei-Jast voor de bUTf'n weI m~ 
gaat, v~lJeJ\. Het"tippelen mag tus
saLami of negen uur 's a\lo)nr!s 
~s uur '5 oc:hteru1s. Nil eell 
zone 'is v astgesteld, kunnen We de 
~wen ook vragen binnell dar 
i~~~ te blijven." 
,>-~Blom verwacht dOlt de huiska· 
'-;fi.;> 

!(Van eel} verslaggeefstel') ....-;:,'~ _." 
'AMSTERDAM - Bewoners van het Oostelijk Havenge,j 

I
bied zijn wterst veJ'Ollrwaanligd overhet insteUen vaT. 
een tijdelijke tippelzone in hun buurt en het late tijd· 
stip waacop zij over dit plan zijn gemformeerd. Zi: 

!ma.akten op een bijeenkomst Ulterdag duidelijk aetit 
Ite gaa.n voeren en de:>'noods nur de recb.terte slappen 
-tegen de'Ze gt"doogzone en de informatieprocedure. 

D~ gemeente heeft \lorig jaar de 
richtlijn a.angenomel\ l>etrokke
nen van gemeentelijke plall.Ren 
mInimaal twee weken van leVo
ren in te Iichten. Omwon~nden 

van de OosteliJke t13ndelskade 
kregen eerst vrijdag <:en uimodi· 
ging van de gemeenrr voor de 
bijeen1<oDlS! op urerdag. Deson
clanks ut de zaal in het gemeen
tehuis vol met veronrwaardigde 
buurtbewoner.;, binnenvaan
.chipper.;. woonbootl>ewoners 
en ondernemen. 

De nieuwe pernlQ"ente rippel
; zone komt aan de Theemsweg in 
, her Westelijk Haven~bied. Nil 

sp..elt de srraarprosrituoe zich 
, voorn.amelijk afop de De Ruijter· 
lcade achter het Cenrraal Station. 
Her Miljamhuis, dat opvang voor 
de prostituees venorgl. moer' 
daar op Ieorte rermijn weg van-, 
wege lIitbreiding,van het aantal 
sporen pn wordt verpla3tst Daar 
de Piet Heinkade, enke!e honeler· 
den meters verd<:rop. 

VaJl.3f de verhllizing lean er 
dan tiJdelijk wOrden gertppeld op 
een gedeelte van de Oostelijke 
Hand<ilslcade. Da<ll' mag alleen 
's avonds en '5 nachts worden ge
tippeJd. De verplaatsing geklt tot 
wrerlijk 1 januari 1996. a1s de 
tippelzone aan de Th..emsweg is 
gerealiseerd. 

Patijn probeerde uterdagmo.... 
gen vooral dllidetijk te m.u:en 

mer rilld van deze maand ul ver
hulzen. "~ verhuizing naar de 
Theemsweg kan pas als daar de 
voorzieningen in orde zijn." Ook 
over de keuze voor het Wes!eJijk 
Havengebied is ze n iet ontevre
den. zegt 7,c; "Het belangrijlcste is 
d<lt he! een oftkieel tippelgebied 
wordt: dar becft vonr iedcreen 
voordelen:' 

D<: Te;tetie van de Am.terd3m
se :redenpolite. die In hel ved.,.. 
den meermalen heeft gewez..n 
op de gevaren VOQr de vrouwen 
door oet ontbr..kell van een tip
pel7,one. is ook positief. Hoofdin
specteur P. Holla: .. We zijn in elk 
geva! blij dat de kogel nu door de 
Irerlo:: i•. Verder is het afwachten 
ofbij voorl>~ldhet :lanla! ;tanglf
tes VHn gewetddadigheden inder
daad ul afnemen:' 

dar de tippelzone aan cleo OosU>!ij 
ke Handelskade een rijdelijke 
maatregel is. Bovendien komr er 
permaneQrt' pcilideconrrole er, 
zal h~t gebied beter worden g<" 
reinigd waardoor de verwadm 
overlast WOldt beperkt. 

£en en 'lllder za1 ge'beuren in 
overleg mer eeo. werlcgroep VOIr 

bettok.kenen. die mag meepra 
ten over de inrichting van he t 
gebied en de veiligheidstnaarre
ge!en. 

De bewoners van de Oosrelijk< 
Handelskade worell he r rroler a\. 
lemaal rt' verL Nu al' bebben 7,<: 
wt van IippeJaars die de dt>nke
re plekJ<m als 'afwerkplaats' ge
bruiken. In diaellile gebied 
komt ook nog eens ~n opsbg' 
plaats voor vervuilde grond er: 
een thermische reinigingsinstal· 
13tie voor vervuild~ groD<.L Ver
der is er de overlast door de 
:r.werfjonteren van opvangt<>hlili 
Ztairhl en zwervers die op d. 
kildes komen s13pen. 

De OIl\wonenden begrijper 
niet dar er geen altematiever 
ujn en dar de Theemsweg. waar 
de definitieve gedoogzone moer 
komm nier direct in gebruik 
kan worden genornen. Zelf ap
perden de aanwezigen de mage 
lijkheid van een boot achter he' 
centraa! Station a1s opvanghuis 
ofaan een tijdelijke ollderkomen 
H~n de Theemsweg. 

Aan de Piet lleinkad~ krijgt bet Mirjamhuis een plek. 

het Parool 

03/10/94 

flt't Pa ro'~ 1 
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Rotterdam - "lJe condomns han· 
gen ooms in de stnliken,n vertelt 
E'!en bUurt!levv-oner, "maar sinds 
Wf" haJdhantlig uptreden tegen 
de junks 1O.n de hoerinlO.hoertjes, 
is hel' hier stukken' aangena' ' 
mer." Het is duidelijk ..oor wie 
het rtOj( niet wist: wonen aan de' 
UondiuSstraat, op steeIlworp af· 
stand vall de tippelz.one aan de 
GJ. de Jonghweg, is niet 31tijd 
een fees\. Dat de bewoners er sa· 
men t.och wat van hebbcn ge
maakt konden bestuursleden 
van het'Juliana Welzijn Fonds 
gisteren meteigen'ogen 2ien lij· 
dens eeri rondIeiding door lie 

,. . 

Yon Oll1e venlogg_ 

HEERLEN - De politie heen tegen 
een 24.jarige Hecrlenaar proees·ver· 
baa! opgemaakt. omdat hij dinsdag.. 
naeht aan de. a..ersdalweg in Heer. 
len een' prostiluee zou hebben 
bedreigd. Met een vuurwapen in de 
hand ~u hij tegp.n de vTOuw hel>
ben ge:z.egd haar dood te schielen, 
indien hij haar ooit weer aan die 
weg 7.<>11 aantreffen. De prostituee 
heeft daarvan aangifte gedaan. 

~. . 
Direct na hp.t voorvaJ ....erdween de 
Heerlenaar met UJn auto. De politie 
!<Dn heln evenwel nog diezelfde 
nllcht aanhoudel\ ornd"t het kenle
ken "all de auto was geregistreerd. 
In de womne van de veTdach~ trof 
de politie een imitalie-machIncp!. 

: stool "'an. ' 
. 

. De man, die in Beersdal een pen· 
sion heel\, onlkenl echter de prosti·

I tuee bedrelgd I.e hf\bben. 
I '.
,.Ik kwam 's nachls thuis en zag a8n 

1 hl:t eind van de straat ~n zwart~ 
BMW staan. Ik ben er ongewapend 
heengereci..n en heb tegen de be
stuurder, vermoedelijk een klanl, 
op hatde toon ge-Legd op te sode
mieteren, anders zouden er proble· 
men ontstaan." 

De' bestuurder zou daarop lnder-

Weldoeners. op '~choQ~rei~je'
 
wi,i'k:Middelland.

Het Juliana .Welzijn Fonds, ge

vestigd in Bunnik,geeft geldem

ke steun aan k1einschalige pro

jecten'in heel Nederland. Somen
 
met de Rotterdamse sticbtb'lg
 
~, wat VOOT je.stad' stelde net
 
fondS enkele duizenden guldens 
beschikbaaJ: vcor Opzoornerpro
jecten in Rotterdam. ..£ens ;:Je:' 
jaar maken we een uitstapje naar 
een project clat het fonds 
steunt," verklaart fands-mede

'O!Iel'kste!:' A. Weeda. ,,£en sOort 
sclloolreis:ie.n
 

In Middelland laten ges'oigneer

de dames en heren zich rondlci·
 
~ door Hans Van trtithoven
 
van de beWonersoTganis:ltie
 

ddelland en enkele bulll'tJle. 
'Ironers. De Hondiusstraat, het, 
paradepaardje' van de wijk. 
wordt trots -gepresenteerd en 
met een gepast 'ech, bee1dig' be
pOet door de hoogg~ebe
2Dekers. De Hondiusstraat heeft 

-naar tippelgebied
 
unaniernin zijn oordeel:'eeD 31·
 
lerenigst idee'.
 
Ongewenst bezoek van
 
slapers en tippe1eDde meisjes i
 

-tot een minimum bepertt. .,We 
wilden zemet knuppels de straat 
uitwerken,'''I.-ertelt een ~er. 
.,De w.jkagent raadde ons ddt at. 
Hij ha~ een betup1aD: meppEl:I 
met bezems. Dan kuD je altijd te

.gen de recbter zeggen: 1ioezo
. voorbed<lchle ra.de? Ikveegde de 

stTaal' Ach, I1)eeStal vertrekken 

Rott~rdams ~agblai 

GU1i)/~4 _:.~ 

ze Iliel als je het netjes Vrasgt." 
..Bel is ·natuurlijk vreselijk flat 
mensen.op strut moelen sl:lpen, 
maar <!at ze in je portiek slapen 
is uiteraard ook va'Velend," ll!eft 
een bestuUrslidmet de man mee. 
Bij het sPee\plaatsje metwipeek
hoom houdt het gezelschap evl'n 
de pas in. Het glimmende spcel· 
toestel'is een cadeau~e van het 
Juliana·Welzijn Fonds am de 
v.~jk Midde.lland. 
De toeht eindigt in buurthuis De 

• "~. '., 1

,Man zo4 prostituee me~ 

dood' ·llebb'en hedreigd ' 
daad zijn weggereden: De prosti. '\ 
tuee zat volgens de verdachle naast 
de miln.. Zij ZDU niet op straat hel>- : 
ben gestaan. Hij zegt dat twee getw- i 
gen kunnen bevestigen dat hij I 

ongewapend was en dal hij de pros· I 
tituee niet met de dODd heen be
drcigd. I

I 
Volgens de Heerlenaar kwam d~ 
politie legen Icwan over tWee 's 
nachts zijn woning binnen door een 
ruitje van de voordeur in te slaan .. 
"Ik had het gek.lop niet gehoord. 

. 
Ineens waren ze binnen. Mijn 
vTOUw was totaal overstuur." Het I 
lmitatie-rnachinegeweer heel\ de, 
man naar eigen zeggen ooit met car. 
naval gebruikt. 

~ 
Hij erkent dal hij al anderlullve 
maand bez.ig is prostituees uit 
'Beersdal weg te jagen. Die zijn daar 
verschenen na de acties in Zeswe
gen. ,.Kort geleden kwam mijn 

,dochtertie van vier met een eon.. 
doom binnenlopen. Dat W83 voor 
mij de druppel die de emmer deed 
OVeTlopen." 

De I'ensionhoudecregt door te wi. 
len gaan met zijn acties. tegen de 
prostitutie. in Beersdal. Tevens zaJ 
hij een kJaeht indienen over hel po
liti~optreden. Hij wi! de glasschade 
vergoed zien. Het politie-ondenoek 
in deze Ulak wordt voortcezel 

Limbur~s Dcgblarl 

g!(19/ g4 

!link Opgezoomerd. liet is er· 
schllOll, bijzonder schoon lel!.. 
Bel green staat~ileurig bij. 
,,Die bloernbakUn," wijs1 een 
bumg.,per,.;;I)ebben:we Be
adO' 'We 'Iiiilden blOemen
 
in de" - ." maar hadderi geeD

bl~TOe() hebben-we
 
de gem~ntev('.riocht of.v.oij baIt·
 
ken die -elders mde stad vet

waarlOOsqi c. werden.· 'm.~
 
adop~ Nou, s\;l3n ze er met
 

. mooi bij?" Het fondsbestuur is .
 
,;:," . 

Vliegerwaar de Kaapverdiaanse
jongerenverenigingSodade (ere- . 
0015 voor 'heirnwee') e<'n poging 
waagt de harten van de beren en, 
dames van het fonds te beroeren} 
en hun portemonnees Ie o~nen:' 

Sodade wi! graag een eigen plek... , 
voor de Ka.apverdi~ jonge"":
ren,1egt WQOrdvQerder G. LiZ,iil-:., 
do uil Er wordt flink gelaPkten'. 
gelachen in het publiek. Als J:le'; 
delegatie WeeJ. vertrekt, op weg .'~ 
naar weer ~n ~er Opzoomer- , '. 
project in weer een andere wiik. ~: 
blijven de leden van Sodade·.:: 
hoopvol achter. W'Je weei kan de 
verhui~W<lgen aI besleld worden. -, ' 

.- . ~ ,~ '~.' 
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Inflatie verdwijnt:
 
weer tijd voor sex
 

Nu de linanciele rust in bel land bersteld is, hebben 
de Brazilianen weer lijd om ,ieh over Ie geven aan 

een van hun grootsle passies: lIelliefdesspel. 
dooronze correspondent 
FR\.'\S LL'-"DE:\l<.o\.MP 
SAo PAULO - Ret Real 
Plan dat de Braziliaanse 
regering op 1 juri invoerde 
om de maanu n~s 'nf1at'e 

_ e lJ. e 1 . 1 
van ~O procent mt te rOelen l 

blijkt - naast een positieve 
uihverking op de geldont
waarding - o6k heilzame ef
fekten te sorteren voor het 
verstoorde sexleven van de 
. d' .d le b rger 
In IVl ue U. 

paren en jong v.eliefden de erutj· 
sche interesse i~ elkander herVOll' 
den. Nu de gierende inflatie I'oorlo· 
pig verdwenen is, hebhen de men· 
sen meer ~esiedingsr~imte", zc 
meent de. 'J3'Jang~ M115r

) Penro 
Campas, dIe \'oorzltter IS \'an de 
As~ocjalie van Motels in Sao Paulo. 
Hij meldt dat de bezettinr,sgl'aatf 
met de lntrede van hel Reall'lan is 
verdrievoudigd. Sinds acht jaar 
toen Brazilie Mar p,erstp, anti-jnlla
ti.eprogramma lanccerde - \'o.rmen 
2wh weer files. In de wee)(emden
2ljn de rijbanen voor de motels het 

Jaren vcrtoondcn de motels in het· toneel van tientallen auto's mel
 
Zuidamp,rikaanse land cen trooste-- '1111nkerenuc stelletjes. De w3chttij
 
1005 lege aanblik. Maar sinds het 
innatiemonster de Braziliaanse 
psyche niet meee beroert, \'ormen 
zich elk wekeinde weer lallge rijen 
auto's voor de etablissementen van 
seksueel plezier \Vaar cchtparen, 
jong geliefden en overspelige min· 
naars gedurende enkele uurtjes in 
een sensuele ambiance vol spiegels 
en fluweel hun erotische fantasieen 
kunnen uitleven. 
Om het seksuele genol Ie optimali· 
seren hebben de Iiefdesmotels hun 
stoeikamers laten uitruSlen met 
walerbedden, h~'drom2ssages en in· 
Ierne videokanalen mel softporno. 
Daamaast \'erstrekken de e,,:plui· 
t.amen reukmiddeljes, shampoo's 
en condooms in allerlei maten en 
\'Ofmen. Voor prijzen rond de ze·· 
\'enhonderd gulden kunnen welge· 
stelde bezoekers I'oor een periode 
van \ier uur een suile huren com· 
pleet met een tropische lUin acllter 
glas en een mechanisch dak, waar· 
door beminnen onder de blore ster
renhemel tot de mogelijkheden 
hoort. AIleen al de metropo)en Rio 
de .Janeiro en Sao Paulo tellen 
ieder zo'n 250 motels, die veelal 
'7.1jn gevestigd op de uityalsweger, 
rondom de stad. _Dankzij de e<:onu
r.tische s,abiliteit hebbtn \'ele e<:ht· 

den lopen op tot meer dan een UUI', 

Zo telt motel IIIv Flower In Sao 
Paulo 76 kamerS. Zaterdal',s vet· 
schoont het personeeJ aan de 10' 
pendc band de bedden Kiet min' 
der dan 240 paren bedrijven op die 
dag de liefde in het etablissement 
dat volcontmu in bedrijf is. 
Ook psychiater Rodrigues Junior 
cen deskundige in het wegnemen 
van seksuele belemmeringen - be
I'estigl de toenemende populariteit 
van de jiefde als vorm van nijetijds· 
besteding. "Jarenlange gierenrte in· 
Dati\' is runest voor de lust. Geluk· 
kig is de geldont.\l'<lal'ding nu gnJ
lendeels tOl stilstand gebrachl, de 
rijen bij de banken zijn I'oorlopig 
rel'leden tUd e.n h~t huishouctgeld 
reikt weer t.ot het einde V3D de 
maand. \'oorbU is de colleciieve 
neurose. want \'601' het Real Plan 
viel het geld te vergelijken met cen 
hete 33rdappel, die w snel mage· 
lijk uit handen moest worden gegc
ven", zo legt de therapeut uit. Ook 
Rodrigues merkt dat het inDatiebe
strijding!>programma een positieve 
uitslraling heeft op het lierdesleven 
\'an de Brazilianen. "Voor het lI'el· 
zijn yan on~ vulk is hel Ie IlOpen d(lt 
de geldontwaal'ding definillef tcn 
einde is", zo stell de JJsyc-hialer. 

Botl~k r 

20/09/94 

lWe hebben geen 
naakte vrouwcn 
voor ramen' 
SPUKENISSE - De uitbaat 
stee van het privehuis op de 
hoek van de Veerman in Sp~i~ 
kenis.o;e ontkenl dal hase 00
drijf de ODrLaak is van over· 
last in de bUUfl. z.e zegl dat 
lowel bij politic als gemeenle 
nog cellS is gechecla of er 
klachten ziJIl en daarop is ne· 
gatief geantwoord. Eell ge
meentewoordvoerder heefl 
vrijdag tegenover deze krallt 
g~.zegd dar er gee.~ kl.ac;!J!eo 
bl] hem be I:. end lJ~-s:.v 
Volgens Jeafjnelte Hoogen
doom heeft SGP'erSimon 
van NoO<! haar privehuis tell 
onlechte omschrevcn als cen 
overlasL veroonakende r.roli· 
sehe club. 'Ooordar hij het 
uVel de SIuiswachtee had, 
beb je de kans daI er SI raks 
mensen in die Slraal overlast 
krijgen doordat er nieuwsgie
rigen lan~komen', zegt 
Hooj';endoom. 'En dan onto 
staal inderdaad overlasl'. 
Over haar eigen bedrijf: 'Bier 
werken Iwee vrouwcn. Geen 
wilde Loes\anden hoor, we 
werkeu up schappelijke tij
den. I:r wordI 001:. niel open~ 
gedaan door blote mcosen, 
dat doell il:. of m'n vrielld', 
zegt Hoogendoorn, di.e eraan 
loevoegl dOll haar bedrijf is 
inlleschreven bij de Kamer 
Viln Koophandel: 'On71: be
doeling is oos brood te vel'
diene n" legt haar .vriend. 
Hoogcndoorn voegl bieraan 
toe: 'Zoudeo bezoel:.ers ou 
echt de wagen massaal voor 
de deur zelten? Zou iemand 
dat durvenr. Volgens de uit· 
balllsler lopen dc zaken 'pri· 
ma', Cll dat is de redell waar· 
om regelmatig nle\lwe gast
veouwcn worden gezochl. 
Hel belekent oolc. de nodige 
va ria tie die naar haar leggcn 
bin neo cen privehuis vercisl 
is. Volgens Simon van Nood 
is momenteel cen bewoner 
bezig mel het benaderen van 
medebewoners. om aktie Ie 
~oci'en legell hel privehuis. 
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Intimiteit in eli zorginstelling
 
door AJd"n Schipper 
..Ole mevrouw was echt ver· 
kilckerd op mij. En omdilt ze 
was opgenomen op de psy
d10geriatrische afder.ng en 
dus dement, wa~n er oolc' 
remmingen weggeva.llen, die 
andere ouderen wei hebben, .. 

simon Klijn is prakti;kbegeleider van 
d~ leerlingen en stagiaires in het 
vltrpleeg· en verzorgingshuis Ser· 
nardus in Amsterdam. Hij vertert 
hoe die dementerenoe dame het er 

'bij het vermjgen van het recht op 
AOW hun seks(laliteit en hun bl'
h<>ehe aan 'ntimite.! niet inleve· 
ren', 
Corry SIn;t, bij het verpleeg· en ve<· 
zorgingshuis 8ernardus verant· 
weordel;jk voor verpll<ging en ver· 
zur!ling, was hel met Kliin eens dat 
ill de verpleging en verzorg,ng vrfj. 
welg~n rekening gehouden wordt 
met seksuele behoelten en behoef. 
ten aan intimiteit van de patienten. 
..Ja, soms in negatieve lin. Oan 
vindt men een oude man die gr3<lg 

Labour schrapt 
kandidate wegens 
prostitutieverleden: 

-	 ! 
~~~	 I 

LONOEN 

'Labour beef! gisteren zi:jn kandidat~ 

voor het burgemt:eSterschap van Li
verpoollaten valJen ria onthuJllingen 
owr veroord.elingen wegens prosti· 
tutie III de jaren zeventig en het 
verstrekken van verlceerde informa· 
tie bij de aanJcoop van onroerend 
geed. 

Een wool'tiv\>erder van de partij in 
Liverpool zei gisteren cia t Petron.a 
Lashley (53) van ~ kandidatenlijS1 
was afgevoerd.· Lashley, nu onder- . 
burgemeester, 'zou vrijwel uker de ' 
eelSte zwarte, vrouwelijlre burxt:
lIleester zijn geworden. Ze is afge
voerd van de 1wldidatenlijst voor de 
~eetenraadvoor de verkieizngen 
v~n mei volgend jaar, 

(-dEle publiciteit die gepaartl ging 
'.'met de onthulling van de veroorde

lingen heeft Petrona Lashley's repu· . 
talie gescltaad. maar ook die van de 
Lilbow- Party.' AanVankelijlc had de 
partij haar voUedige 5teuo aall Lash- . 
ley u,itgesproken. De readies in U
.~rpool over de onthullingen waren 
.ecl1ter 2:0 negatief dat Lashley niet 
.,aJ.~ oJ\der-burgemeester Icon women 
gehandhaaId, a1dus ten coUega. 

.raadslid. Voor de partij WOOl! echter 
de fraude het 7.Waat'St, zei hi;. 
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steeds op aan/egoe speeiaal door Maar op een dag tokte leti.)Jt-~el 
hem gewassen te word"". ..031 eeo smoesj~ oaor h~olI' k3tper en 
Yond ze nie-! zomaar lelcker Ze qe pre beerde II< !lur slag Ie slaan. 
noot ervan. Maar soms ook wilde'te ..Oat was voor mij de ..rens", .zegt 
luist niet dat ik ha3/' naakt .£iIg. D3n Klijo. . 
hiek! Z~ haar kleren VOOI hd lijf. En Hij spreekt er ou vrijmuedi'l over, 
als al. ik m~ met !!en and pre VTOUW omdat de dame io kwf.stie inmid· 
bemoeide, kee\( ze steed5 jaJoers of dels is overleden, ..madr zelfs loen 
ile 'Olet te wr' zou 9<1<111. lk speeJde zij slecht lag trachtte li; mij nog 
dal altijd mee, oole als ze soms wei intiem te benadereo." 
eens betelcenisvo/13ngs mijn boven· 
been tastte. Wij noemen z\.Illce 03· Voor hem waren dit soort gebeurte· 
meljes weI eens gekseherend een nisserl signalen dat geriatrisene ver· 
broedergelc." 

een verpleegkundige aanraakt een 
beetjl' een ouwe vi~peuk", zPgt 
SmiI. ..Ook de kinderen m~n soms 
ni!!t g,abg doll hun vader of moeder 
in het verJ:Olgingshuis er oog seksu' 
ele wef'6f'n op nahouet. !aat stoan 
daaraan ge_olg geetl." 

..Wij hebben een holislische menS, 
vis;e", vindt S,mt Ze be<lcelt dat 
hel h\.li, loveel mogel;jk t!!gemoet 
wil komen aall ~lIe behoeften vall 
de bcwoners. Nil't "lies kan worden 
gerealiseerd. Maar de meneer en 

d~ Volkslnillt 

26/08/9~ 

pl~· en verzorgings1luisbewoners 

mevroow die g',"",g eens met elkaa' 
willen vri;en krijgen de ruirnle, hoe 
wei die beperkl is. 
Gehandi",ple bewoners Vin hel 
verplee<jhuis kunnen desgew~nsl 

een dame V<m het alternatielie 'el.· 
liebem,dde~ngsbureau (een pr,uSI; 
l\.Ice, a.s.) ontbieden...'uen er on· 
I~ngs sprake van was rlal iemand 
naar ~n andere instelling ~u wc" 
denovergeplaatsl. zei hij: 'Oleee, al. 
ik daal' die dame maar kan uilnodi· 
gen'. 
Bij de verbouwing van een 'lp.deelte 

,	 van het ve'zorgingshurs wordt ge· 
19'9d dal fOr twee \ldstenvefblijlje, 
leomen wJar mellS<'n samen Kunne" 
~.ijn zood.... te worden gestoord. 

I BcrNl,dus r.iet zichzel! als eeo ver· 
.	 nieuwende zorginstelling en <!aar·
 

om werd aan Simon Klijn, die zieh
 
bekw<1<lmde a Is geriatrisch ve,ple·
 
gende, gevraagd als afstudeetScrip·
 
tie naM seksualiteit en intimiteit bij
 , ouderen Ie kijken. 

I Nu hiJ deze n13and Is olfgestudeerd.
 
lean de directie met zijn ..nbevelin
gen aan de gang. Een durvan wordt
 
al in pr~k gebrachl Bij het bin

nenkomen van een ni~ bewo·
 
ne' wordt deze of de ~ilie ge·
 
vraagd naN zijn leven voordien. Ge·
 
woonlljlc wOC'dt de p,atientgevraagd
 
oaar zlJll of hfar dieel. Sind' kerl
 
wordt da.vbij oole aandach\ gellc,
 
vel) aan de ~hoeften van de bewo·
 
ner op het gebied van ,ebu.'llileil
 
en intimitei!.
 
oaarnaast wo«len de ·lieke'lV~rzor. 
genden en verpleegkundigen bijge· 
schoold op hel terrei ......Voor al· 
Iochtone collega's is oat vallu;\ die 
ande<e eultuu( nogal een Slap," 
zegt Corry Smi!. .. 8i; hel begin van 
de rIilSCholing galln die er bijna <)lIe· 
maal vall\.lit <!at ouderen geM selc.· 
sualiteit meer hebben. Na de lessen 
hebbe n ze ~n ande, e kijk." 
De eullega's op de pS~cho-!:lRrialr;, 

sehe <lfdehng hebben dR nas(holing 
irvniddp.1> gehad...!tet lijkt wei alsol 
toeh meer tole'anlie is gel<omen 
voor seks," zegt Simon K1ijn. Zijn 
ideaal is dat de verzorgenden op 
een volwassen manie' met de be' 

. woners lelen pralen over sek.llIal;. 
leil en inlin,;t"il "Maar het blijf\ 
n09 moeilijk." verlUeht hij...Wij wil· 
len absoluu I niet aan de bewoners 
seks\.lele gedrag;ngen gadn cpdnn. 
gen. maar! als die behoefte e, IS, 

mogM 7.e er voor uit komen en 

Troull' 
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moe ten wii nadr ~en oplossing loe· -----------', 
ken." zegt Smit. 
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