VOQrMel PvdA-Heerlen

, 'lippclaarst'er,op de ~on geslingerd.

",

NIJMEGEN - Een 44-Jarige Nijrneegse tippelaarst~r is donderaagavond op ':
de bon gegaan ilmdat zij Mar werk' zou hebben .verricht buite~ 'de
tippelzone.
, "
"
:' Politiemensen zagen haar rond half tien op de Voorstadslaan een
: automobilist aanspreken en vervolgens' bij hem instappen. Daarop reed
de auto richting :;lachthuis, een bekende afwerkplek. De wagen moest
halt hou,den.'
' .
.
"' , "'
De vrouw verklaarde dat de bestuurder een vaste klant van haar Was die: '
haar. thuis ZQU breilgen. 'pe man rei echter van niks te weten. Behalve het.
proces-verbaal
kreeg de vrouw een tippelverhod. '
, ,
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Heerlen \}Vii als eerste stad
Ivergunning voor hoeren
I

I
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Va.n onze ver.~laggever
HEERLEN - Een gedoog
zon~ \1001' straatprostitu
tie in Heerlen kan het
beste"onder~ebrachtwor
den in een van de par
keergarages in het stads
centrum. pat zegt,PvdA
raadslid M. Verheijden.
Verheijden vindt dat het
onderbren~en van de ge
doogzone In een parkeer
garage een aantal voorde
'len heeft boven afgelegen
plekken in de openlucht
die het college nu tn het
vizier heeft. .' " .
.
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Gedoogzone
E.~~!~!!Y:r~! in
parkeergarage
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gisteren zes plekken bekend:('J.,~ar
) Van onze correspondent
.
het tippelen officiel'l gedoo9cf'~an
HEERLEN - Heerlen wil als -eerste
worden. Steden als Utrecht heboen
gemeentt! 'in Nederland vergunnin·
zo'n gedoogzone 031 langer. ,:",,1 "
gen afgeven aan p(ostituees. De ge·
meente onderzoekt of het wettelijk Om te vaoTkomen dat de tippcl~cine
steeds meer prostituees uit de- regia
toegestaan is om prostitutie op
deze manier te legaliseren. Het is en het aangrenzende buitenll10d
echter zeer de vraag of de raad met .aantrekt, wit Heerlen een i~.~U'
het collt!gevoorstel zal instemmen. ment hebben, waarmee het 'aa.~till
Het Heerlense college steunt name· prostituees in de hand kan worden
lijk oJ? een meerderheid van maar gehouden. Oit is vooraJ Viln belang
een 1etel en enkele leden ,van de om te voorkomen. dat de 9~Llo09'
collegepartijen hebben, met de op· zone overvol raakt. ledere pra.sti.
positie, bezwaren tegen een officie· tuee heeft ongeveer tien l'Tleter
'werl<ruimte' nadig,
Ie gedoog2one.
Het '(ollege hoopt yia een vergun· Volgens de gemeente louden aie',
ningenstelsel het aantar suaatpros· prostituees voor een vergunning in
tituees aan een maximum te bin aanmerkfng moeten komen, die wil;
den. In Heerlen ziin in totaal tachtig len participeren in het 20genaamde
straatprostituees, van wie ongeveer huiskamer·project. Dat is gevest,i9~
de helft dagelijks actief is. Zij tippe· in een bus wcoarin medewerker5,yar:'
[en hoofd7.akelijk op een weg !angs het centrum voor alcohol en dr~9s
een dichtbevoll<te woonwijlc Daar '(CAD) de prostituees begeleide!'l. :
veroorzaken vooral de rondrijdende ,Zij zorgen voor zaken als periodieke
prostituanten veel overlast. Daarom medische controle en het stimule
maakte burgemeester Pleumeekers ren van condoomgebruik.
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Een parkeergarage is veel
beter te controleren. Van
wege de centrale ingang'
is bet mogelijk aHeen de
bekende prostituees bin
nen te laten. Drugsdealers
en andere criminele ele
menten .kunnen worden
~eweerd.
Omwonenden
ondervinden nauwelijks
overlast, aldus Verheij
den.
.
Wie niet met' degedoog
zone geconfronteerd wi!
worden kan volgens Ver
heijden de parkeergarage
gemakkelijk rnijden. Ten
slotte biedt een 'parkeer
garage meer veiligheid
voor de vrouwen.
Een voordeel vindt Ver
heijden oak dat een par
keergarage de gemeente
de mogelijkheid biedt de
klanten via het parkeer
geld te laten. meebetaleu
aan de kosten van de ge
doogzone.
De Heerlense parkeerga
rages sluiten 's avondsom
zeven uur. Daama zouden
de prostituees aan het
werk kunnen.
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'Pfostitueemag in woning blijven
cJP'"

.(Van eeri onzer
rechtbankverslaggeefSters) .

LELYSTAD - De vrouw nit
Creil, die al zeVeD jaar thuis
aJs prostituee werkt, m,ag in
haar woning' blijven wonen.
De rechrer in Lelystad heeft
de woDingbouwvereniging

onderhoud te voorzien. Hier
voor adverteert ze zo nu en
dan in een hu,is-en-huisblad.
Soms werken er ook drie an
dere vrouwcn vanuit haar
waning. De woningbouwver
eniging
Noordoostpolder
kwam plotseling tegen de
huurster in bet geweer, ·om-..
.dat zij overlast zou veroorza~'
ken. Bovcndien zou een'

Noordoostpolder in het· on·
gelijk. gestelcl. De. woniDg
bouwvereniging had in kort huurhuis Diet ,gebruikt mo
gecll.ng geeist dat de vrouw ,gen worden voor het wtoefe
enhaar beide zoons het huis . .nell' van eeo .bcdrijf ofberoep.
Vice-presidente .mr. 'I.M.
zoud4m moeten ontruirnen.
De'vrouw wQont a} sinds 1973 Blaauw oordeelt dat dit laat
ste in kort geding met is vast
in bet hui<;. Sinds haar echt
scheiding in 1987 ontvangt zij te stellen. 'Hlervoor' is een
grondig onderzoek vereist',
ma:rmen om in haar levens

stelt ~ in haar vonnis.
De klachten 'Van enkele om
wonenden die de woning
bouwvereniging had verza
meld, zijn volgens de. rechter
deels door de vrouw weer
legd en voor de rest met
zwaarwegend genoeg om de I
woning te laten ontruimen. '-g
Als het inderdaad zo 'n vaart ~
zou lopen,. dan had de. wo- '"
ningbouwvereniging volgens ~
haar af veel eerder aan de bel .~
moeten hangen. 'Ze heeft er ::z;
zeven jaar over gedaanom te ~
ontdekken dat er in het pand . J::.
prostitutie wQr(it bedreven
en er zijn.kennelijk niet eer,
der klachten ingediend.'
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i Hoetenbond
i

Iprotesteert ook
I

I

ROTTERDAM Echte
Pf,..o~tituees werken in clubs,
pn'\rchuizen, achter het raam
of voor eeo escortservice,
maar niet op straat, mefdt
Vereniging De Hoerenbond
naar aanleiding van de ver
huizing van de tippelzone.
'Er is in dit geval' dus geen
sprake van prOstilutie-over
last maar van drugsoverlast',
aldus de bond. En: 'het ver
hui~en van de tippelzone is
dan ook het 'verhuizen van
een drugprobleem'. De Hoe
renbond is fel regen 'drugs"
tippelarij' omdat die 'de
naam van pro~tituees in dis

krediet brengt en het aam:ien
van de branche met het oud
ste beroep vande wereld
schaadt'. Bovendien zorgt
het voor dalende prijzen. De
Hoerenbond
protesteert
daarom vandaag op de tip
pelzone. Wijkbewoners. trou
wens ook, maar om' andere
redenen. Het kan vanavond
dus wei eens druk worden.

uveriissels Dagblad
22111/~4
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Groningen legt
tippelaarsters
straa:tverbod QP
GRONINGEN - De gemeente
Groningen heeftbesloten van
a1' 1 j anuari notoire tippelaar
ster5' straatverboden op te leg
gen.. Straatprostituees die de
politie biIfIieIf 'een jaar vier
keer oppakt, mogeD hun ge
zichtgedurende een maand
met meer op de baan lareD
zien. Justitie in Groningen
gaat totvervolging over als tip
pe1aarsters een verblijfsver
bod aanhun laars lappen.
De politic vaardigt de nieuwe
verblijfsontzeggingen uit op
basisvan de AlgemeenPlaatse
lijke Verordening (APV). Met
de invoeringvan de maatregel
hoopt het stadsbestuur de tip
pcloverlast in de Groningse
binnenstad tot een aaniiaard
baar niveau tcrug te dringen.
Eerder besloot de gemeente
raad de klanten aan te pakken
door het aanspreken van
straatprostituces sttafbaar te
~1:d.l.en.

Verplicht rondjc
Rotterdam - Vocr de dames

van lichte zeden mag hct elke
dagwel:'hel:cgesloten .laten vall
de slagboom op de G. J. de
Jonghweg. Vanmorgen had
der. ze e:dra bekijks en mis
~chien

oOk wei klandizic. Tot

hun genoegen had de politie
nagetaten de

~lagboom

bij de

Rochussenstraat te openen.
Deze verspert 's avonds en
'5 nach ts hinderli]k verkeer de
\vcg naar, de woonwijk. Om vijf
uurvanmorgen had een agent
·met-sleutel ziCh moeten mel
den. Hij h.·warn niet, tot erger·
nis van argelozeautomobilis

. ten, die vanuit de Maastunnel

. wei dagelijks de' G. J. de
Jonghweg passeren, rri.aarniet
met als doelhetgebruikmaken

van de di'ensten van. de waU
wen. Tot hun woede verplicht
Ie de slagboorn tot een extra
ronde en het vervolgens kie
zen van een alternatieveroute.

Rotterdams Dagbiad
1-4/10/9+

de Have.nloods
Groot De 1£ shaven
01111/94

Zes jaar.cel,voor
exploitatie van
herolnehoertjes

~E£ClmatBri5ch Dagbl~d

Op .zoek ,oaar

DZlll.!S4
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zestig hoeren

AMSTERDAM (ANP) - De recht
bank in Amsterdam been de 59.jarige
H. G. uit die sl.ad overeenkomstig de eis
veroordeeld tot zes jaa.- gevangenis
straf. Het college. verkJaarde bewezen
dat de man jarenlang vrouwen beeft uit·
gebuit door hen tot prostitutie Ie dwin
gen. Hij maakle de vrouwen van hem
a£bankclijk door hun drugs Ie vcrstrek
ken. Geweld schuwde !lij oiet.
G. begoll zijo praktijken i-n 1991.
Hij wist eeo aantal vrouwen. mee~t
van DuiL~e afkomsl, Ie rekruteren voor
zijn prosticutienetwerk. Sommigen van
ht:n werden in het buitenland geron
scld. Daarbij werden ook drugs naar
het buitenland gcsmokkeld. Hel nanlal
geexploiteerde vrouwen varieerde van
tien tot twinlig. Op 10 januan'van dit
jaar maakte de politie een einde aan
de misdadige activileilen.
De vrouwen kregen onderdak in een
pand in de Pijp: waar G. hen voorzag
van coca'ine en hero·lne. Bij invallen in
Iwee door de man gebruikle panden
vond de polilie aanzienlijk.e gebruiks
voorraden .vao de drugs. '5 Nachls tip
pelden de vrouwen achier hel.Centriml
Station.
lndien hij daartoe aanleiding zag,
gebruikle hij geweld legen de vrou
wen. ,,Jouw wil tell hier niet"', was het
motto van de man. De veroordeling
geldt levens het .njet docn van belas
ti ngaangi fte over verscheidene jaren.
Dc rcchlbank vcroordeelde eerder dit
jaar handJangers van de man -lol ge
vangenisslraffen. Onder hen was ook
zijn .. bcdrijfsleidster".

-,

Prostituee .
inishandeld
, ARNHEM - Ben

prostitu~ -in het
'Arnhemse Spijkerkwartier wen:!

vrijdagavond mishandeld door een
;ontevreden klant. De man, een
:34-jarige Edenaar, werd later door
:de politie aangehouden. Bij was
niet tevreden over de diensten van
de vrOllW en -had zijn geld terug
geiHst. Toen hij dat niet kreeg,
greep hy haar bij de keeL De man
'zou de vrouw ook nog' met een

beautycase'in het gericht hebben
·geslagen..
de Gelder la nder

.

Rotterdam - De hulpverlcnings

instelfulg De Bulldog gaat op zoek
naar de circa zestig hoeren die
weigeren te werkeT\ op de nieuwe
tippelzone. aan de Keileweg in
Rotterdam. Van de ongeveer hon
derdtwlntig tippelaarsters die op
de G. J. de Jonghweg actiefwaren
is slechts de helft meeverhuisd.
Waar de andere zestig gebleven
7.ijn·is nog een raadsel. Volgens
geruchten verdwenen veel vrou
wen naar Den Haag en Utrecht
waar anders dan.in RotterdaR1 24
Uur per dag gewerkt mag worden.
SOJ].1migen zouden zijn uitgewe
ken naar privchuizen. .'
Projedleidster' Arien van Berkel
van . de opvanginstclling Keetje
TipPcl sMt vast 'dat vooral de ver
slaafdepoostituees spoorloos ver
dwenen. zijn. ,,lk ga naar Den
Haag en Utrecht ,am te kijken of
'ze daar rondlopen."
.
De.politie heeft tot nu toe vijftien
arrestaties venicht wegens tippe
len en afwerkcn buiten de zone.

Rott2rnams Daqblad
11111/94

Haarlems Dagblad
12111/94

'Sfeerverlichting voor tippelzone
",.""
ROTTERlJAM. GPO'

De vedichting van de nieuwe
tippe17.one aan de Keileweg
in Rotterdam wordt, minder
fel. Op verzoek van de pros
tituees en de klanten heeft
het GEB geklcurde hoesJes
besteld die de Mle ~ver
lichling in de abrl's moeten
afzwakkcn.
De hoer~n en hun klan ten
, hebben daa:r om gevraagd
omdat het CelIe lL-licht te
weiDig uitnodigend zoll zijn
voor het maken van eroti
sche contacten. Beheercoor
dinator Wim van Blade! van.

de gemeente Rotterdam
denkt aan gezellige kJeurell
roals rood en rose..
Zolang de bestelde hoesjes
niet bInnen ziln, blijft de ver- ,
lIchtlng onder de abri's oit.
De contacten tossen klnnten
en prostituees moet~n dan
tot stand komen ond~r hel
schlJnsel van de nonnale
straarirerllchting.
Een beperkt aantal TL
lampen wordt bij wijze van
peocf ultgernst met de ge
kleurde hoe.sjes.. Als bet cx~
penment een succes is, krij
gen aUe TL-Iampen op de
KeUeweg een kleurlje.

Q7Ill/g4
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Verslaa~de prostituee krijgt

tonnen los met smoesjes\
• UTRECHT (Gl'D) - Hoe kreeg ze bet voor el
kaar, vroeg ook recbter Meertens van' de
Utrechtse rechtbank zicb gistermiddag 'af,
maar felt is dat de M-jarige aan drugs ver
slaafd.e prostituee B.B. de afgelopen tien jaar'
met steeds andere smoesjes vele tonnen 'leen
de' van meerdere mannen zonder daar ooit
een cent van terug te betalen. Vrijwel aJ bet
gel~ gillg op

un drugs.

Door Nils de Kniijff
Een van de gulle gevers deed in sp.ptember
aangifte bij de politie nadat hij al jaren in de
zielige verhalen van de verslaafde vrouw wa.~
getrapt. Inmiddels hadden ook kennissen van de
verslaafde VTOUW hoogte gekregen van de filan
tropische inslag van de man hetgeen hem riaar
eigen schating al zo'n 360.000 gulden heeft ge
kost. Hij was Diet de enige bleek al snel. Vele
andere mann.en trapten ook in de verhalen van
B.B. De officier van justitie eiste vijftien maan
den onvoorwaarde1ijke gevangenisstraf tegen
de Utrechtse VTOUW.
Ruim tien jaar geleden klopte B.B. voor het

binnen was,konde man geld verwachten.
De Utreehtse verslaafde had meer menden
van wie' ze geld loskreeg. Van een andere
Utrechter streek ie in de loop 'der jaren ruim
52.000 gulden op. B.B. beweerde in dereehtzaal
dat het om 40.000 gulden ging. ",Maar met deze
man had ik.wel ~eksueel contact. Hij kreeg dus
een wederdienst voor het geld. En ik heb hem
ook weI eens wat teruggegcven".
Niets ging B.B. te ver om aan geld te komen
voor drugs. Ze kreeg het zeIt'::; voor elkaar om in
dekerk van de Apostolische gemeente, waar zij
ge~geld kwam, ~fduizendguldente lenen van
een andere kerkganger. "Voor de lnrichting van
het huis en hetonderhoud van haar kind" Hoe
wei ze inderdaad een kind heeft, ging het geld
weer grotendeeL<; op aan cocaine.

Minder f"ljntjes
Minder fijntjes ging ze te werk op de tippelzone
aan de Europalaan. Wildzwaaiend met haar ar
men trok ze de aandacht van een taxichauffeur
die dacht dat ze in de problemen zat. In de taxi
beland, zei ze dat ze op de vlucht was VOOT haar
vriend en dat hij maar net moest deen ofhij klant

eerst aan bij de Utrechtse oude man die ze vaag
kende. Ze zei dat ze al een hoop pech had gehad
in haar Ieven en nu eindelijIi: .op hetpunt stond
schoon schip te malten. Ze had claarvoor wel wat
geld nodig voor de inrichtingvan baar hliliije.De
oudere man, die naar eigen zeggen zijn hele Ie
ven sober leefde en maandel.ijks duizenden gul
dens opzij zette, viel voor het zielige verbaal.
Temeer daar zij beloofde bet geld zo snel moge
lijk terug te betalen.
Maar de man mocht het huisje nooit,zien en
steeds vaker kwam B.B. langs om geld te lenen.
Om onverklaarbare redenen trok de Utrechtse
man elkekeer weer zijn portemonnee. Een jaar
lang gat hij baar dagelijks honderden guldens.
Ret werd een soort verslavlng om haM het geld
te geven. Hij wist dat ze prostituee was en ver
slaafd Un de drugs, maar bij hoopte haar in de
goede richting te loodsen.
:
Verslaafde kennissen van B.B. waren ook al
snel kind aan huis bij de guile gever. HaM mo~
der kreeg een 'IeDing' los van 6500 gulden en cen
vriendin wist de man zelfs 30.000 gulden afhan
dig te maken. B.B. schermde steeds met verze
keringsgeld dat er aan zat te komen. ZOdra dnt
was. De taxichauffeur moest maar even betalen 
anders zou hij 'een pale slagkrijgen van· die
vrieJid. Uiteindel.ijk stapte B.B: met. 225 gulden
uitdetaxi.
'
..
Rechter Meertens ging nog even door met het
'kleinere grut' voordat ze B.B. cen prangende
vraag stelde. "Wat heeft u toch dat u zoveelgeld
lo~ kan krijgen van mannen". Het antwoord
bleef een· beetje in het midden, maar een goed
verhaal hadze iniedergevalweI, werd duidelijk.
De officier van justitie sprak over 'enonne op
brengsten met haar verkooptrucs'.
Haar advocate Melchers bracht daartegen in
dat het om onschuldige smoesjes ging van haar
cliente en geen samenweefselvan verzinsels. De
Utrechtse man die de eerste aangifte deed, had
vo!gens haar aljaren eerder moeten zien hoe de
zaak ervoor·stond en kunnen weten dat hij het
geld nooit terugzou krijgen. Hij wist immers dat
ze drugsverslaafde was. Met B.B. gaat het de
Iaatste tijd overigens betel'. Ze gebruikt alleen
nogmethadon engeencocaiite meer en wilafkic
ken. Ook zei ze de rechter bereid te zijn zicb
onder toezicht van de reclassering te stelien.
De rechtcr doet over twee weken uitspraak.

Groninger Dagblad
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Hoerenlopers

iets willen doen aan bestrijding van de
overlast. kunnen zij beter hun hoofd
brcken over vetspreiding van de pr05 Ii
titutie dan ais verkapte pooi~rtjes de
dicnst uit te maken in ons Vdk. Als de I
klanten uit de Becthovenstraat ko
'men, waarom dan geen tippel7.one in I
Zuid?
!
Wanncer je aile bakkers in een !
straat vestigt, loop je oak het risico
van filevorming en pissende mannen
in de po.rtiekjes terwijl zij wachten op
een halfjc bTIlin. Nee, olaat Leo Jacobs
zich maar bcmoeien met het milieu en
het rcgelen van de prostirutie liever
overJaten aan mensen die weten waar
over zij praten.
MARGOT Al.VAREZ
Amsterdam
.......
Stichting De Ro~ I)roaLl

het Farool
21/10/94

In lIet Parool van 12 oktobel" t>epleit
Leo Jacobs. duo·raadslid ·voor De Gree
nen, een entmoedigingsbeleid voor
hoerenlopers. Domme man. die Leo.
Ervan uitgaand dat hoeren over het
algcmeen volwassen mensen rijn (en
hun klantcn zeker). lijkt me deze over
heidsbemoeieniste veel van het goede.
Roken is slecht voor de gezondheid,
dus gaan De Groenen ook alle rokers
intimider~~ wanneer zij op het punt
staan een sigarenwinkel te betreden·?
Waarschijnlijk niet. Dat komt amdat
deze winkels door de hele stad ver
spreid Jiggen. waardoor de overlast ge
ring is.
Heiaas kiest de (lokale) overheid
voor concentratie van bordelen en
straatprostitutie. Zij denken daardoor
de prostitutie te beheersen: alles lek
ker overzichtr.lijk voor ambtenaren en
hulpverleners. Helaas gaat men' eraan
voorbij dar boerenlopers uit de hele
stad komen en vaak uit de ·omgeving.
Seks is een behoefte die de klant
graag 24 uur per dag wil kunnen be
vredigen. Hoeren hebben hun aanbod
: ook op die vraag gericht. Dat dit over
i last geeft. is duidelijk. Het beleid diem
dan ook in te spelen op de beboeften
en de overlast uiteraard te bestrijden.
Oak ik wens aIs hoer geen honderden
..ollega·s in mijn woonomgeving. De
vraag is ofje dar bestrijden meet doen
door zondebokken aan te wijzen.
niet geven, maar het Aidsfonds
GRONlNGEN' -ANP- V1jft:Ien
In het verleden waren de prosti-· jll.3.r
~leden werd 0hij seroposl.
kan vo!gens hem zo'n vijfdui
tuces altijd de pineut bij het opjaag
tiel VJjft1en jaar ook beeft hij zend gulden per- maand ver·
beldd; als het aan Leo jacobs ligt. mag eel) bloelcnde escurt-service, He . wachten.
di~ dubieuze eer nu de klanten te
and She. met achtflllalen vet'
De Boekhorst wi! met zijn a.ctie
beurt vallen. Wat een moraalridders spreld over bet iandJ"ob de niet alleen meer openheid berei·
bij De Groenen; je zou bijna denken Boekhorst (31) gaat nu een ken over aids. Hij wi! de samen·
dat het CDA 'aan het woord is.
kwart van de bruto opbrengst leving ook lets teruggeven voor
Als d6J.0kale politio daadwerkelijk van zijn bedrljf scheDken aan bet succes dat hij beeft met zijn
--- .
bet A1dsfoods. Oat beert bfJ aan bcdrijL Hij is nlet bang vaor een
de vooravond.' van de" 'Wereld terugloop in de clientele doordat
hij zich, uitgerekend aJ.s eige
Aidsdag besloten.
naar van een escort-service, tege-.
~ 'Boekhorst is lnmidde1s aid-  lijk Jnzet voor aidspatientcn.
spatient, ,maar kan nog redelijk De Boekhorst is waa.rschijnlijk
een van de eersten in Nederland
goed lei.dlng geven aan zi,in be
driji. Men kan daar met bijna die met bet drama aids te rna·
ken kreeg. nat gebeurde Ili.et·
alIe seksucl.e wensen terechl
Het bedrijf loOpt dan -oak als doordat hij destijds werkzaam
een !:rein. Exacte cijfers over de was in de prostitutie. Hij werd
opbrengst kan De Boekhorst besme~ door zijn mend Dave.

•

Tal van piaatselijke projecten.

Escort~service

steuntAidsfonds

0

0

0

Kappers
Oak ruim. vijftig kappers heb
ben de afgel~ dagen bijna
30.000 gulden bijeen .geknipt·
voor bet AidsfODds. Een dans
marathon in bet Groningse
Groatebroek ieverde 26.000 gul
den op. Op vee!. plaatscn Zijn ge
lijkwaardige aetiviteiten.
0

Brabants

Nieu~sblad

01/12/94
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A EEN lange.winterslaap,
N
,
was·ie eT plotseling weer:
de tippelzone: Waar zeUs ep.n

Hoerenlopers
'in binnenstad
vroeg uit bed

, mlddelgTOte plaats als Utrecht
al over een goed geouUllcerd,v '
lonJdaan beschikt (nch. jt!
hoort wei cens W".:l.tl, ontbeert
cen wereldstad ais Amsterdam
nog steeds zo'n voorzienlng.
'Maar ik zal ze missen. de da·
,meso Want het had wei wat om
'05 avoncls laat, aIs ik op een on·
guur perron weer eens op mijn
GRONINGEN - Tippelaarsters
stoptrein richting Weesp :>tond ,
die volgend jaar nag op toege
te wachten, cen ommetjete,
stane wijze de kost willen ver
maken langs de achterkant van '
het station. Want slnds,de
dienen, mooten rich voortaan
Schiphollljn erbij is gekpmen,
beperken tot de ochtenduren.
rijdt cr aileen nog maar cen
Met de in werking treding van
train als een treiobestuurder
de nieuwe plaatsdijke verorde
toevallig toch die kant op .
ning, mag er tu5sen 12.00 uur '.
moet; maar dat terzljde.
'5 middags tot 06.00 uur de vol- •
Gewoon, de frisse lucht van
gende ochtend niet worden ge
i het I.l inademenen kijken of er
'I nog een lekker mokkel staat.
tippeld in het centrom. van
Ookal weetje dat een groot
Gro$gen.
i deel verslaafd is, en er dus nlet
, Vanaf 1 januari 1995 zal de
! 'voor de 101 staat. Maar toch. ik
gemeente
bovendien overgaan
",al ze missen.
tot het opleggen van: verblijfs
. Leo.'Jacobs van De Groenen
verboden van een waand aall
niet! ~ begrljp ik uit zijn ple!
0001 m Hat Parool. Jacobs wi.!'
. tippelaarsters die binnen een
, Hever de klantcnaanpakken
jaar vier keer worden geverba
II door hun,autokentekens te fo·
liseerd wegens overtreding van
tograferen. Want a1s je hem "
bet tippelverbod. Ht!t turven
mag geloven. z.ijn dat allemaal
begint op 1 januari. Na over
I moordenaarsin de dop.
treding van het verblijfsverbod
lk kan er niks aan doen, .
kan de rechter-<:ommissaris de
I maar ik zie zoiets al helemaal
: voor me. Hoe die bc.kakte krul·
betrokkene het bevel geven am
: ienbol met zij n speelgoedcame·
met meer te tippelen. Als dat
. raatje al die vieze hoeren1opers
bevelwordtovertreden,bestaat
, op de kiek zet en d'rlul echtge- '
de m6geujkheid de tippelaars
notes opbelt: 'Mevrouw, u kent
ter tweemaal vijf dagen in ver
mij niet, maar uw man heeft
. zekering te stellen. Het Open
, lets heel stouts gcdaan. Kan ik
misschien evenlangskomen
baar Ministerie heeft volgens
om dat, onder het genot van
de gemeente daartoe medewer
een sherrietje, even toe te lich·
king
toegezegd.
ten.'
De gemeente hoopt met deze
Maar waar ik me nog het
maatregelen de overlast door
meesl over opwind, is dat het
straatprostitutie terug te drin
stadsbestuur weer aBeen een
voorziening 'heft voor gemoto·
gen. Door het opleggen van ver
,riseerde hoerenlopers. Ziet u
lilijfsverboden is de overlast in
fietsende heren al helemaal
het A.kwartier afgenomen. In
naar de rimboe van het Weste· . , hct gebied
Praediniussin
lijke Havengebied peddelen, in
geJJWesterkade is de overlast
. kou, regen en wind,-om van
volgens de gemeente echter
uonder en bliksem maar te
zwijgen?
'
'
toegenomen.
Nee, de overheid dwingt je
voor de.zoveelste keer weer in
fiie~wsblad vaa het
de auto te stappen. Want een '
iicord~n
geinige pendelbus zal er gezien
de htIidige malaise bij het GVB
21/11/9-1
wei niet inzitten. Kijk, daar
hoor je die milieu-activisten
nooit eens over. Kortom. da· ,
mes en heren van de ENFB. er
is wt:rk aan de winkel.
Amster~a~s 5tadshlad ed.l
ARNOUD VAN. SOEST
i9il0/H
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Den Haag heeft
afwerkplaats
Den Haag -

Den Haag heeft

sinds woensdagavond een eigen
afwerkplaatS voor prostituees,
Deze is gelegen aan e'en par
keerterrein aan dOl 3e Van der
Kunstraat. De afwerkplaats is
geopend tus!;en tien uu'r 's a
vonds en zeven uur 's ochtends.
De plek wordt gebruikt door da
mes_die san de Waldorpstraat
tippelen.
Een van de prostituees opende,
met het doorknippc-n van een
lint, de afwerkplaats officiee!'
Officieus was hij aJ sinds maan
dag in gebruik. Bij de bijeen
komst waren circa twintig pros
tituees aanwezig. De afwerk
plaats is er gekomen op verzoek
van de Huiskamer, het onder
steuningsproject 'voor straat
prostituees. Ook de politie was
cen voorstander vaneen derge
lijk initia-tief. De dienst Ruimte
lijke en Economische Ontwik
keling van de gemeente Den
Haag heeft het gefinancierd.
De afwerkplaats heeft overeen
komsten met die van Utrecht
en Rotterdam. In Den Haag is
echter gekozen voor een af
scheiding van stru.lken. De ge
meente hecft er oak een water
kraan neergezet. In de afwerk·
plaats kUlU1en tien prostituees
tegelijk hun werkzaamheden·
verrichten. Medio februari zal
de capaciteit worden verdub
beld.
.
.

Haagsche Coarant
11/11/94
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Sel{suele verlangens psychiatrische
patienten zijn vaak nog tahoe'
Van ecn onzer versiaggeefsters

EI!\'DHOVEN - Scksuele
\'crlangens vau psychiatrische
patienten blijke..'1 in een groot
aamal ir..steilingen nog steeds
taboe. Ruim 60 procent van de
psycmatrische ziekenhuizen
e~ ins.tellingen die ~e Ru.tgers._

ten zich kunnen terugtrekken
met een partner.
Op het symposium Sex, lang
zo gek nog niet, georganiseerd
tf:' hebben over bet omgaan met
door de Rutgersstichting,
seksualiteit.
In .28 procent wordt nooit kwam naar voren dat ver
bijvoorbeeld
voorlichting gege\'en door de pleegkundigen
verzorgers, in 72 procent inci· niet weten wat ze moeten doen
denieel. Slechts ,.. i er psychia·. als ze 's nachts een vrijend
tlische ziekenhuizen hebben paartje vinden in de tolletten
een aparte kamer waar patien- of hoe de direetie denkt over
~tlchtmg heeftgd:~ueteerd
zeggen geeD. belei
spraken

In Rotterdam en Den Haag
bestaat een escort-service. De
Sociaal Erotische DienstverleDing (SED) heeft 'vakvrou'wen'
in dienst die ee~ speciale cur
sus hebben gevo!gd om aan de
behoeften van de patlenten te
voldoen. Psychiatris~e pati
enten -hechten vaak meer
waarde aan tederheid en
warmte dan aan geslachtsge
meenschap, alhoewel dat ,,;el
mogelijk is, vertelt Stella Stie
Je~gen!.....~~ van -de. initia-_

~wlstzinnige

prostituees

BERLlJN (DPA) - KunSluitin
gen van p~OSliluCcs uit allc hoc
ken van de wereId zijn vanaf vrij
dag tot 6 november Ie nen op de .
expositie, 'Hoerenpower', pal
naast een p'rostitutiecenltum in

tiefneemsters van het escort
bureau. De patienten moeten
de bezoek,jes zelfbetalen (j 150
per erotisch contact).
, .Tot nu heeft de SED alleen
- nog maar mannelijke klanten.
Stiefe1hagen vindt dit een nor
maa1 verschijnsel: bij 'normale'
mensen rie je ook dat veel
meer mannen dan vrouwen
naar de hoeren gaan.
Om ook'in het zuiden van
het land patienten de' moge
lijkheid van erotische contac
ten te bieden wil de Rutger
Stichting samenmet de
GG&GD en De Grote &ek ook
in Eindhoven een escortsernce
op poten zetten.

oosl-Berlijn~Oe-tentoonstelling

is opgczet door een vroegere
beroepsgenote, Gala Breton, die
vier jaar geleden stopte met wer
ken. "Vele werken zijn.;!ijk van
kleur, wt:]]ustig, erotiseh, maar
met 'pornografisch", zegl zij.
"Wij zijn mensen net zeals ande
ren, maar bcschikken over extre
me ervaringen die in de werken
tot uiting komen."
Bordecltaterelen,
fantasieen.
angst voor aids, het patel is breed
en uitdrukkingsvol, zelfs al ver
tont:n de werken niet alle hel
zelfde ,artistieke gehalle. De
kunst komt van bt:inde en vern;
Australii:,
Delgie,
Brazilie,
Frankrijk, _ - Rusland
en
DuitSland. De meeste zijn
gemaakt door vrouwen, maar er
zijn er ook een paar van mannen
die zlch met prostitulie bezig
houden.

vrouwen op de afdeling. Dc
Rutgersstichting vindt dat
hulpverleners en patienten
moeten worden voorgclicht
over de mogelijkheden die aan
wezig zijn of gecreeerd kunnen
worden.

AI'lemeen Dagliiad
25/11/94

Leeuwarder
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Haagse seksexploitanten
iJjn~boos op de g~meente
.;; ":'

~:

.

.

~

DOOR DENNIS MUlk£NS

Den Haag - De seksexploitan
tenm Den Haag zijn boos op de
~meente. Nll. een vergadering
in· de Poeldijk..seslraat hehben
de bordeelhouders uit de raaltl
prostituticstraten en de seks
dubeigenaren aangekondigd
dat ze overJeg willen met burge
mee£ter A. 'Havermans over de
Haagse upstelling tegenover
prostitlltie.
Op korte termijn willen de sek
~exploitanten dat de politie en
de vreemdel.iDgendienst stop'
pen met hun acties om ilJegale
vrouwcn achter de ramen weg
te halen. 'Geen razzia's meer'.
Op de laugt:re tennijn willen ze
een versoepeling van het huidi

~

op

.



ge (gedoog)beleid, dat er nu
scherpte r:ontrolcs zijn gehou
neerkomt dat aUeen vrouwen den. "Gericht op iIlegale Zuida
uit EU-landen in de prostitune mp.rikanen. Niet aileen op pros
werkzaarn mogen zijn. "Er:is tituees", zegt ze. Die controles
juist behoefte aan vJ"ouwen uit hebbeIl niet het effect gehad dat
de derde-wereldlanden. Onze de politie ervan had verwacht.
branche is niet met andere be De afspraak met Justitie Juidde
roeps"oroepen te vergelijken", dat er in de grotc steden acties
vinden de seksexploitanten, die zouden. worden uitgevoerd.
thans met talloze lege ramen "We wareIl onaangenaam ver·
zittetJ. opgescheept. "Den Haag , rast door het feit dat Amster·
lijkt weI een spookl."tad. Ner daIn deze ruim in beeld bracht
gens bI:anden de lichten. Ze zit- via dt'! tr:Jevisic. IJIcgalen kijken
ten. aan ons brood. Dat pikken ook t,,".
we niet. Desnoods gaan we sneJ De aetie ","dn Justitie leidt er
tot aeties uve>r".
volgens een woordvoerder toe
vandaag negentig illegalen per
Verscherpt
chartervlicgtuig naar Ecuador
Een woordvoen;ter van politic en de Dominicaanse Republiek
Haaglande,n bevcstiet oat er worden teruggebracht.
deze week in D~n Haag: verHaii~SchF.

Aetie tegen prosJj~ees
levert,veel kritiek Op
Door OnZc AJllSlcmms.e rt.t. CIlc
AMSTF.ROAM, 16 NOV. De gTOOt

schccpse actie waarbij de AmSler
damse politie maandag,t02 Zuid
arne ri kaanse pros tiluUS hee ft o~
Repakt. bad onderdeel moeleo ml
maken van een gcconlhineerde ac
tic in de drie grote steden tegen
Zuidamerikaanse illegalen. Rot
terdam heeft eehter van de actie
afgez ien om "ope rat ione Ie rede
nen" en de Haagse politic heef!
laten weten illegalen slechts op te
pakken "Iijden:; het regulier 100
rieht".
De aetie was geortaniseerd in
samensprllllk met de vreemdelill
genpolitic, :to heeft het ministerie
vall juslitie vanmorgen lalen we
ten. 1ustilie heert plll<ltsen ge
bod't op een vlueht die vrijdag
naar ZUld·Amerika vertrckl ell de
politiekorpsen van Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag Ieonden
uit te zetten vreemdeHngen aante
veren,
In de hoofdstad had de politic:
sinds md hel oog gerieh I op cen
groep van nIcer dan oondem Ecu
adonaanse prostitu~cs. voornamc
Jijk transsebuele manncn. Die
l.orgden regclmatig voor overlast
in het Wallengebied, wat volgcns
cen woordvoetder van het Am
slerdarnsc korJ)S de reden was om
zc Ie arrcsteren. Er was sprakc
van omlerlinge vechtpartijen en
het bestelen van klanten,

20

Cill1rant.
18/11/94

Van de:£<: 'doclgroep' werden
49 pcrsonen geanC$
teerd, dIe aanstaande vrijdag wor
den uitge:tel. DiSllfbij gaan ook..
vier .andere Zuidamerikanen op
het vliegtuig die al bij de politie
bekend waren wcgens criminele
aCliviteiten. De overige 49. geen
Ecuadorianen. krijgen cen af
meldkaart, W1lt inlloudt dat ze op
eigen gelegenheid het land moe
tell verlalen. Doen u dat niet en
worden Ie aangeho\lden, dan wor
den ze uilgezeL
,
1n Den Hug za\ niet gerie bI
worden gelOChl nur proslitutes
uit Zuid-Amerilca, aldus de pol;
tiewoordvoerder, maar gewoon
naar Zuidamcriba.nsc iIlegalen.
"He! maakl ons niel uit W1l1 voor
beroep ze hebbeR," Voor de 0»
yang van de ~earresteerde illega
len lot vrijaag, heefl 1ustilie
plaatsen vrijgelloudea in het huis
vall' bewaring Nieuwe~luis en het
Grenshospitium ;n Amstcrdam.
maanda~

De actie van de Amsterdamse
polilic werd bege!eid door came
raplocgcn van dne vcrsehillende
omroepen, iets waar het rniniste·
ric "v raagt elcens bij zet", aldw;
een woordvoerder. ,.Een media
circus ill niet wat wij nastreven."
De woordvoerder kondigde aan
dat d~ Amslerdamse politic lIier
over ee n boze bri e f kan verwae Il
len,

NRC Handelshlad
16/11/94

