
De boer op
 
Door Eric Nederkcorn 

'Tia. het is niet te geloven
I op het ogenblik," ver

zucht 'Margot Alvares. direr
teur van de Rode Oraad, de 
belangeovereniging van 
prostitul!es. "Je kunt 'Cl:cn· 
woordig geen avond ,b tele· 
visie aanutten or er h:l: we-I 
cen hoer op. Wat ""n 
belangstelling' Ik kijk 
er aJ niet eens meer 
n:tar. weetje. Nee, echt 
niet! Oat komt natuur· 
lijk dat ik er overdag aI 
de be Ie tUd mee bezig 
ben, Dan denk ik 
's avonds: nou maar 
even niet. 't Gaat ook 
haast a1tijd o'-er het
zelfde. A1tijd weer die 
slachlOlTerrol. Altijd 
zUn ze in het vak Ie
recht gekomen doer 
een zielige jeugd. A1tijd 
gaat het over geweld, 
Over dwang. Net a1sof 
er in het buwelijk nooil 
wordt verkracht! 
W~cbuwen ze da;>r 
SOIN ook voor? Gij zult niet 
trouwen. want het huwebjk 
zit vol geweld? Veel vrouwen 
hebben juist bewust gekoz.en 
vonr de prostitutie: 

De vlot sprekende Alvares 
en hear Rode Draad staan 
momentcel zelf ook in de be
langstelling. door een opmer
kelijke poster-serle. die Het 
Bernep weNend onder de 
aandacht wil brengen. ~la
me dos. Oe vier posters wer· 
den ontworpen door Kees 
Rijken, die nag tot zeer on· 
langs art director was van 
het reclamebureau Qgilvy & 
Ma.ther, een ondememing 
van naam, met ceo onbevlekt 
blazoen. Hijken stuilte in 
Amsterdam op de Rode 
Draad en besloot, edel van 
gemoed, kosteloos de posters 
te ontwerpen. Een gift in na· 
tura. 

Dat is moot meegenomen 
voor de belangenvereniging, 
want geld om zelf leuke din· 
gen te doen is er niet. Na de 
vervaarc!iging ervan is Alva
res dus weer aJhankelijk van 
de g<>edheid van media am de 
posters gratis af te drukken, 
en van insteltingen die ze zo
maar opbangen. Tot nu toe 
besteedde onder meer de Alt· 
tueel er ruime aandacbt aan, 
en de Play Boy bangt ook aI 

in de lucht, De posle,.;, variii
ren van bijna bloot tot cen 
b.!;, tje bloot en ....gc 0 van co
pywriter Arthur Thielens al· 
Ie vier een krachtige slogan 
me.: 'Belastbaar inkoman', 
'Van cegen tot vijf g.:opend', 
'Mag het ietsje meer .ijn' en 
'C,le<! .neiaal contact vereist'. 
Al.....m>s: "Kreten dus di~ j~ in 

de winkeltjes en het zakenl.... 
ven tegenkomt" Rechts on
denn staat: 'Prostituee, C.... 
wOOn een beloep.' 

Exploitanten ziilt nooit op 
het idee gekomen oil> de boer 
op te gaao. WsaroD> eigelllijk 
niet? A1v3n':S: -rja. dan Illoet 

. je natullflijk bij hun .Un. 
Maar ik denk det ze het nog 
te druk hebben m~t het bij
stellen van bun eigen imago. 
da.t het geen vieze pooiertje, 
zijn met cen vetkuif en glOO< 

jacht onder hun gat." Ze 
merkt det de posters de ton· 
ge n los lJlaken. "Zo knjgen 
we de Ia3tste tlag<ln bij de 
Rode Draad meer hijgers aan 
de lijn dan anders. We kri j. 
gen U! a1tijd weI h""r, we zijn 
eraan gewend. aUeen I'HI 

meer."" 
Prosti tutle I1ISg rich he-

denteudage heugen in e<'n 
wa""e belangsteJhng van d" 
media, mear dat lijktlogisch. 
want selc.s is in het a1g~meen 
niet ""', het schenn te rnm
men. Alvllres: "Oat komt vast 
door aids. Je mag niet %0

maar meer a1les. En zedra je 
jets met meer mag deen, ga 
je er maar veel 0_ er praten.

De Rode Draad hceft in 
Groningen nach andere noor· 
del ijke plaatsen ceo vert~' 
gP.nwoordlger. "Een paar jaar 

geleden was de ge· 
meente Groninge" 
bijna zover det ze een 
beetje subsidie Wl1<l~ 
geven voor een eteu Il& 

PUllt. En toen besluten 
de VTOuwen waann~ 
we be1',ig waren} lets 
anders te ga>l.n doen. 
',ls olocilijk he. Pros· 
tituees bebben bet 31 
druk genoeg zonder 
zo'n vrljwilligersklus. 
'BovcndJen kunne" we 
oQS aileen richten 0" 
raam· en straatprosti 
tutle. llij clubs kom.n 
we t\i~t brnnen De ex· 
plolt.anlen 2itten nlet 
tt! w8thten op mOndlW! 

h""""" " 

~ledere.en.:,mdet..-aan'.,·· 

~gp~~9n~i*~nff~~:!i ..
1 
(Vaneen ~. meer jc hond'kaiI.uit1ate~·:'.·.':·e. 

,AMS'I'EIIDAM-rJkp bier Di~ .M. Breeman. aetiefiD het prote:n: 
st:l:m.. H1cr'::tt=a!et wer tegen de "UpbatsiDg van de til'-' 
ken. "lit P andeD pelzoDe, voon:iet "oot de toeo-: 
hem.N roept boenje tegeD Itomn grote.' ovedast van· de 
haar vriend al loopt ~11lUt straatprostitutie. .: 
'Jangs de paalI;jes cUe de tippeJ-, De politie 'voerde lIci avond' 
ZODe un de Oostdijke JUD- ·.het beleid datelders in destad: 
deIsIcade .'madcel'al. Mau gef'.n str.latprostitutie gedoogd, 
haar ~ wordt direc:t op-: wotdt. stroll: uit. Op de De Ruy-. 
~ door e-e agea.teD. 
Met -. poUti<ebusje 'WOntt U 
_ 1llUl'.__ ~e¥a'CI op 
de 'VOO1' strutprostimde UD-. 
geweze:n plek. - ..

, .
 
Nmat de bewonen gisterm de
 
1a.lt:ste rech~ ~ de
 
:l<omst van tie tippel:tone haddtm 
·verloren. ging 's avoD~ Olll l1e-' 
gt'1I nur d.. gt!doogzone """ de 

·Oosrebjlce Rilndelsltade open: De 
gemeenre had paaltjes. geplaatst 
Om een dee! van de'bde at te 

·$lulten, en' vffi vuilnisbakken. 
'Boven het Miljamhuis hangt een 

terkade. devorige.werkplel< van 
de boertjes. baudt u ItrelIg to<>- , 
ziehl. S1e<:bU. lk'..n meisje bc:d!' 
a.an de c:.<lDtroles wetl!Jl te ODt
mappen. . . .: 

&.n Olldere dame 'wt het Ie-' 
ven' vindi de Amsterdamse tip- ~ 
pelzone m.ur matlg. In andere" 
steden is het beter geregeld. zegt· 
<Ie; Zij ga.at.·ab enige van de pros-' 
ti~, de' discu<sie iner, de: 
buurtbewoneo 'Ian:Er.is wei eellj 
opvanghuis. JDa3J' er :rlJn te wei·: 
Ilig' afwerlcplekJce... zodat de; 
prmtitutie zieb toch over de stad· 
zal verspreiden.:" .. .,-. ! 

,eDOrme t1-bak, aIs baken i.n de .' "Dt kom bier Wt $enSatie. Mis· ! 
:verder . gnuwe 0D18eving: ~ . schien ga iJc: bier wd nooie wer·' 
nieuwe tippelzone tigt inge- ken." zegt: ze aan het begin van; 
k1emd tuSSeD de spoorcljJIt, opo de avolld. Maar later bedenkt <Ie ' 

·sIagplaatsen en JD<!SSieve pakhuJ. . zieb. "Het wotdt rustig.. Mis
·zen. .. 

Een ~'tuk' of tien hnurtbewo
·Ders. veel politie en pI':lS staan.' 
p.lI-aat - maar de pronituees I 
hebben geen zhl zieb voor het 
oogvan de bewonen en de came
ra's te vertonen. 2e bebben zic.h 
.al aan het begin van de avond ill 
het MUjamhuis teruggcrrokken. 
Enkele klanten. die ole niemvl!. 
1000lie aI. kennen. keren scbielijk ' 
en onverrkhcer.ak~huiswun:s. 

Nic:ole. die al negen jaar ve,'· 
sJaafd. is, trekt zich van de om- ' 
standen Diets aan. "Mijn hek fa
mille we« bet .al. ik heb niets te 
verbergen." De verpiall(SUlg VilJl 

de tippelzoll.e vindt ze wei een 
verberering. "!:em vond ik bet 
nib. maar nu denk ik dat bet wei 
goed Is. Het is afgelegl!D." En <Ie 
prostituhs kunnen in elk geval 
droog man onder de overleap
ping van eell. groat pakhuis. 

Het ~jn vanwege de ver
loren avond staat de andertm 01' 
het gezicht te lezen. De pur 
'hoertje-s die z:ieb wei Iatim ;d~n. 

·Iopen nog maar eens heen en
 
weer en kIagen dat 01' deu ma

nier de kLanten zich nooit zuIlen
 
laren zien.
 

.~Vanmiddag waren de eerite 
hoertjes bier aL Om half vi.." 

.heeft de politie er eeD paar weg

gejaagd. ~n buurtbewoooster
 
die bur hond ging u1t1aten. hold
 
Cr" iets van ~ En dan U'gt
 
dilt hoertje dar ze met een bond
 
werd. hedreigd Als je met cellS
 

Nieuwsblad van het 
lfoorden 
1,4101lQS 

schie.n ga iJc: tech.wel kijken of ik 
nog wat kan verdienen." 

. 
~ 

het rarllO! 
-. ,.. I • ~ 
() j; 011 9~ 
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'Hebben hOei-en een' eolledleY6 iedarilecam••~,"DrUd Is' afhankelij1c: van de wdwllleiidheld'jh3ngtnza$t de,ineen ltnppe unl:" g~~e 
pagnc noalf? I~ ZQU denken van n!e:ti:w.orit!.; van 'lIitgevll!rs 41" gratis een,.plelcte .-r:dae ~,~'djkke blDen: Oebenen %lin lnslimrnende laor- ' 
doorpaltS ~ 1:1) zichulf heel goed ,~veJ>: ~~riclim.o::uitl n~ wille.,-.tri)m~::Ii,l!t' nleil;Furl gestoken. Itfag-l>et' iel:sfr, mar zjj"? st3:"' 
!<open.. RccITtstreeks. leg mur ""n _tot -;_ bla4 Dutch; Al<tued ....,RtClami!Week. ~,'A~daar&lIV''EEen,: bllpartlI_ met ..btllz.pn ft'j ..en 
man, ofvla de ~""~ lrf'.ranten, :'.-dendal'aL ~yboyvolgl,wellichtln~~:;_:'~!fi.h;iRgsotbeeg~e,~~d~tdtst Van ne, 

, en weeIdJladen. Maar dan pal hel omJndM-'>I.':s",~Het-lsld~erecbme," vlndrt-targolAllla-,;,~g'" to. iliff~, En cero'/n s1iiJIdj¢t ge-nn. 
" dueioldlenstverlertlng. " .::-:o"~·!.::,;"ies;''c:llrectrl_e,'("Nou Ia. lk noem'mezelf"d1rec:~1i:gen o,;derlich2am,oal onmlskenbaar'bljeen" 

.. De Rod6.0nad. loutdellJlce belan~~,'l'ivt"lva"ct.rRode Draa4;:Z1J sji~'zfthUn~jtipPelaa,sted;-oorc;~ alstelcst mee C<>ed: 
ging van p~fts, yond een jmaeo<am-:,~~~'ende Sire, dleook~~2!~·t~~DlcOtrtQd .w~i>:::'8ij allt..~'de uilinger. , 
p3glle vool'W1i"ele ~ toi:h ... be--i ~~,~ ,pIUlse<l.:~!f'i!'~J':..-Ylln .~'staat:plepklelnFII1~de :ree_;~~edenhoelc 
langrijlt. Mur.- budget onllxalc. - ''''::'.,'~ eentyp15c;h VTOlIWent>«oep dat:~ In ~Prostltu6e.'CeWoOn·_ beraep;" , 

'Tom'lachte hel pluk deze m:borId vcior '~de s<;hemerlnr __	 daii2lt"'lrnlpoog In," g~borseiT-blijftl$'hetcrGelm:;~":'''NaiUurlijk,
},,*,en' een beel/e toe. want In hetl:elfde ge- de vler opvallende %w2rt-Wlt ~cille . ':Alvares toe; ..WI).zljn ef"nltilurflJk niel bflnd 
bouw Is de lI:u~ ~estIgd en claar kwam VOOr 30 ru1den per SUlk ~k als postei- bij de- _ rlat oni beraep lets' anden: wontl !>eke
~rt dliect<>r K<!CS ~Ijken. toen nog ",me"d blj R~ Drud ve,,-lcriJgbuu:lJlr~ __ ,- :i;;.~;~i;l, - ,:, ,:.-- al!' Doodgraver:ofg,-naec:oJooc zijn rid zulke 

,	 hel nettlI bu~u Ogilvy &. Mather (caIvf, FonI, He!: Sefst ziet Margot AIvllref die pos,te:rs op 'vrMmde beroepe'n" M~. de belastingdieltSl 
~ Brinta on Zeeu,"" mels~) "P bcz~ de N~tLtions hangen, bij de f~V Dle'nst<!n.-', inulct_r,ons'gee'fufl%ondering." .. 
Blj loe'i3l Stullte hij daar op De. Rod~ Ofud en: bond ofop de Albeld$b'lI'~lIs. MaarYoOr\oplg 'CZe vlndl nlet ,rlat de sampagne vooroorde-
.J snel onlstond het ide""ooreen belanrel"". :ziin rc Mg Riel lfee,l verder gekomen dan de 'len ~g1. "Hel pat om ~Iusies en om 
dud., :'.. _'.'. , P""Slramertjesvan de rneIsjes. ,-",-;t: , ", bloof.. o..tlsonu handel," Ze 1$ oole ni~t bang 

Met COPYWriter Arthur Thiel." en futognaf ;ElU advertentle{poster he.-.ft een _Idelnthe- .dat'twee van de vier als een ~tie t~ p.rvaren 
Enut Yperlun orrtw/erp hij een campagne die maatje. BeJQnbaQr i"kQme" st:ul er _ 'een, rollen ....rden. ..o..arin pat hel Om spe
de naam Clm~e nog niet mag heb!>en. op nylonkousefl e~ een vlellgfe-bh na, bloot cIaIlsalles. Ze _pen Vr.lgen cp. E" d~t1s voor 
want gel" 1$ er nog steeds nlet en de Rode vro..-nOehaam, fen hand met em lrarwats ons de Iran" om te vertel1en watwe doetl," 

, Alqemeeu Gagblad) 
lz/Ol/95

".. t "'. ~'.:; ..Gevaar 
':~ProstitutIe),i . 

P ro~l!es Vormen een gevaarlijke beroepsgroep. Ze .
 
" woiaen bedreigd door aids, platjes, herpes. Berg.Jambers
 :,is':~~i~:L;,~.:::::·,::-::,' en Catherine Keyl . .' , ' 

Mttt-de meeste ziektes weten ze waarschijnIijkwel raad. E:r zijn "vrl) ,1je~Q,~p,:·.:: ' 
kuren tegen. pilleD, injecties en poeders. Maar welk kruid is 
gewassen tegen Berg, KeyL Jambers en al die andere Van etfl,medewiirker ' . ,_:,' 

. rampfiguren die de dringende behoefte gevoelen om ons Den HucINleuwegeln . :" ,'" 
nauwgezet op de hoogte ,te honden van het doen en Iaten van --.....;.-" ..r",;, ".:. 
iedere prostituee, relnkht, travestiet, sad~masochist,pooier en Pro'titutle vall niel ODder de 
pom~acreur?Ikveneker u dat aan het cind van hetjaar 7.al 
blijken dat ze allemaal in beeld zijn geweest. Macht er eent;je 
zijn ontsnapt dan zal hij worden gevangen door een 
gcmecnschappelijke cameraploeg van 
RTI. en Veronica en v.ervolgens word~n 
getoond in een lang programma met 
vclc prijzen. 

K eyI is bezig met de herhaling van
 
haarstand van zal<en. De serie
 
was. destijds em succes(je) en
 

schijut nog stee$'velen naar toppen 
der verrukking te voeren. 
Berg is behoorlijk erg. Hij 'beweegt zichbij voorkeur's nachts en 
dat kan ikbegrijpen,je rot hem tocboverdagtegenkomen. 
WOensdag had hij het Over porno.:Hen echtpaar viel ~lkaar aan 
op een drie:dtsbank en een Nederlands meisje pomoode in 
ltalie voor de film. Berg toonde bee1denwaaropje net Diets zag 
en slijmde met de pomo-aetrice tot zijn voeten voehtig waren. 

. ]ambers was g:isteren voar RTL4 iu de slag met prostituees in
 
VIaanderea Hij voerde openhartige gesprekk:en waarwe vee!
 
van konden leren. Dat betm zwaarwas en lang Diet altijd

leuk. die dingen.' ,
 
We kregen ook een andere kijk op aids."Aids is eengoede zaak".
 
rei een prostituee. "K!anten wille,n nu tenminste een condoom
 

- gcDruiken." .". ,	 , 

Peter de'ZwaanDeventer Daqblad 

09/0Zl15 

categririe 'vrije beroepen' die 
Yolgens eeil bestemminp- , 
plan een ~Iml~8anr'", ' 
huis moseR bebben.: ,: -" , , , 

Tot di~ C~~~Usi~~~~l'de ",,, 
Rasd vanState ill Oen Haag 

, in een ultspraak. Ben buurt.: \ 
, bewoner hlld de gemeente 
· N ieuwegein gevrugd op lee ," 

tn:den tegen het gebruik \!lUI ' ,'. 

•een pand aan de Hoveniers- i"',; 
,. weide door een prostituee.'J)e:" 
·gomeente weigerde op~~,~", 
den om'dat de prostituee in';',.,~ " 
,o...~temming met het be: .~' 

$tenuningsplan geb~.~,u:~< •. 
-maken van het pando " ":".~'_' ,-I" 

Volgens, hetbes~ingsplan_ ' 
. magpe bew.~meq·'Ulhet panvd.i:
dertig procenfvan de ruimte_V~ 
gebruiken vc:ior een.praktijk;'f'~i 

, ruimte voor bet ui~oe'fen'e~n'F 1~i 
van medische, ~ed~c.he \ 
ofvrije-beroepenJ1;;~'i;,.i~"~'-" 
De gerr.eente Nieuwegein :',,_ , 

.concludeerdedatpro~titu!:ie;., 
eell vrij beroep is en dat er.~\; 
daarom met tegen het sebruik ' 
van hel pand uri de HOvf.£· 

, niersweide k~n:wo~en opge
tn:den, . , ' .-
De afdeling be$tuursrec,hI van
 
de Raad van Stale \'indt dal "
 
als beoefenaars van een vrij . .
 

Utrerbt~ Ni~u~sDlad beroep overhet a1gem~neen' . 
arts.landarts. advoeallt oI,no-, . 

30/01/% tarn wordenaangemerkt.;::; " 
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Geisha's
 
'De Japanse geisha's dreigen 
te verwelken. Vaar de 
sierlijke gastvrouwen in hun 
praehtige kimonogewaden 
zijn zware tijden 
aangebroken. De ergste 
eeonomisehe recessie sinds de 
Tweede Wereldoorlog gaat 
ook aan het eens lucratieve 
beroep niet ongemerkt 
voorbij. 
De beide Japans.e karakters 
die samen het begrip geisha 
vormen, staan voor kunst en' 
persoon oftewel artieste. De 
meisjes staan bekend om hun 
schoonheid en geeultiveerd 
vermaak. Gracieus en ,. 
artistiek onthalen de jonge 
vrouwen hun mannelijke 
gasten in de speciale Okiys
huizen of theepaviJjoens. 
Conversatie, zang, dans en 
het spelen op bet 
snaarinstrument shamisen 
behoren ook tot het zware 
beroep, dat in de 18e'eeuw 
ontstond. 
In de stad Atami op het 
schiereiland lzu, ongeveer 
honderd kilometer van Tokio, 
keerden de. afgelopen jaren 
vijfhondcrd geisha's hun 
beroep de rug toe. Terwijl in 
1979 nog dertienbonderd 
gastvTQUWen hun clientele 
verwendeni zijn in Atami op 
dit moment nog maar· 
ongeveer 750 vrouwen aetief. 
De geisha's verdienen in het 
land met zijn zeer hoge 
kosten van levensonderhoud 
ongeveer 300.000 yen (zo'n 
57.50 gulden) per maand, in 
hetere tijden was het 
tweevoudige normaa1. 
Het voortbestaan van de 
Japanse geisha's wordt niet 
aileen bedreigd door de 
economische inzinking. Ook 
de veranderende voorkeur 
van de Japanse man ::lpeelt 
een ro1. Bij de geisha's zijn 
seksuele diensten taboe. . 
Hoewel prostitutie ook bij de 
wet verboden is; blijken 
riaehtelubs en andere 
dienstverlenende zaken in de 
rosse buurten aan een steeds 
grotere behoefte te voldoen. 
Sommige traditionele 
gastvrouwen zien zieh 
genoodzaakt met hun tijd 
mee te gaan. In de populaire 

Nieuwjaarsconcert in Allemanskerk 
ten bate van prO,stituees 

OUDKARSPEJ.. - Op zater
dagavond 28 jaouari wordt in de 
Allemanskerk in Oudkarspel eeo 
bijzoDder concert gegeven ten 
bate van het geestelijk en sociale 
werk onder de prostitu~es in 
Alkmaar. 

Er wordt cen gevarieerd pro
gramma aangeboden met sohsti
sche medewerking van organist 
Dirk Out (Mendelssohn, Dubois, 
Krebs), violist Rudolf Zwartjes 
(eigen composities), violiste Tan
ja Schaap (vioolconcert), tronl
bonist Edwin Witte (suite 
B.Beach). Daamaast treedt het 
ehristehjk gemengd koor "Doxo
logy" uit Brock op Langedijk op 
onder leicl.ing van I"red Schaap. 
H~t concert begint om 20 00 nur. 

De toegangsprijs bed.raagt f 10,
voor volwassenen. Kinderen tot 
en met 12 jaar betalen zes gulden. 
Nadere informatie, tel. 02207
13582. 

de Koerier Beerhugowaard 
ZS/01/S5 

Meeste p~ostitu~~~'g~bruiken 
. c:"Io;'" .

volgens onilerzoeker,condoom 
, ,....' '. ' , '" <. ~ \, ,;.... "" '." .::. ': " ,

ANP :.., :;.~',,, ..... ,.:. ",'. -:·;.deelnam.Toenwerden'127vrouwe
,'AMSTERDAM' . ."'lij~e en ~4 mannel~jke prostitue(e)~
I .. ' . ',. . .. . " gemtervlewd en rulm honderd Idan-
I Het beeld dat de prostitutie een be-' .ten. Nieuw aan het jongstt: onder· 
'llangrijke bron is van' besmetting. zoek is dat 560 mannelijke klanteJ! 

met het aidsvirus, is niet juist. Een 
" grote meerderheid ,van de hocren en . 
" klanten in Nederland gebruikt ten 
I condoom. ~Er is ook een circuit 

waarbinnen relatief vaak sprake is 
van onveilige betaalde sex. Het be
treft de thuis- en c:;cortprostitutie, 
drugsversJaafde s~raathoeren en La
tijns-Amerikaanse raarnprostituees: 

1)at stell onderzoeker R. de Graaf 
van het: Nederlands: Instituut .voor' 
Sociaal Scksuologisch Ondcrzoek'." 

telefonisch zijn .ondervraagd. 
Van de 'oodervraagdeu zegl 

81 procellt van de prostituecs en 
.75 proceJlt van de klantcn bij vagi· 
naal of anaal contact ahijd het con· 

.doom te gebruiken. Een kwart val' 
de kIanten gebruikt het preventicf. 
omdat de prostituee daarop staat. 
. Onveilige. sex komt,bijvoorbeek 

. veor als er vrienlisch!lPpdijke g~' 
voelens oe<staan. 'Ook klanten. dic' 
hun eigt:n gedrag nief accepteren, 

Hij pr9ffioveert in Ceoruan aan. de 'willen het beschennmiddel niet. 
Universiteit van AmSterpam op :tijn" Ook bij de homoprostitutie is hel 
onderzoek 2.ver, prostitutie en het sexcontactoverhehlgemeenveilig. 

.gebruik.van condooms. '."o': ·Bij· ~ale .. sex .gebruikt rond de 
. De uitkomst-:hiervan .bevestigt 30 proeent van de. mannelijke hoe·, 
.voor een groot deel een ond~rzoek ren en klanten niet a!tijd een con· 
'uit 1992, waar De G,raaf oOk aan, doom. 

warmwaterbronnE!O 
dartelden tot voor kort 
uitsluitend dames van lichte 
zeden. Maar inmiddels 
duiken claar'ook steeds meer 

. jonge geisha's op. 

Drents~ Cnurant 

f 03/01/% 

de Vo1kskrant 
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'D". . b I '.'k' g b Ii Oil,·'g'~"':::-"':;i·C' ; .e .t .0. we .e,ens, se s te .en.,,' eta n·:;..~..~~+. 
~~e-t~::}::¥:~~:,,;:>:.~~~~~··- ...>. ,.,...~c ',.,:...., ,;;. "/(~'.> ;':':", ,,:.,' :-:"-~ ;,::(;j~;~i~?F(;~.'~~~tfP-:;>.id"~~ 

·BIO.e.~~~~~:~~~:~~~~.,·~~r~~s.9~_en,.~~I~'~~,,'g':,~~r·,Y~rl·.~I.~?,!~~~:..~r~~:~;~~~I~~ 
.~~-Je""weer b1~" ;.:: XlIllI3 IllllO;'IOj)n ook in Neilerland ~~<hil!~ •.zcgn'. van den lloom;~ ~r.~;~i:lirigOojl' lot problelli~i1 gelel~~We::

.i'fMan..t1lle lija, _ ben ; .blpoddona1!cs .~rd~!l o'ldl~lWOr':i, la,ns.I':ln hel qll I~g(l. .. -<0"'. >,\:~,.zij n ~1- wat dolloren: kwiJlgeraakt,~ 
.. ~]aaiIICi« Uar~:: pen ~I stri,kte nchlllJnenler voor- ',:, V"lgellS. h~in .-ormen pro,lilU&JlIen.:';·. m:w m~,ll;egrUP,elIde .Jllensen:~ 
~-~'Zo" ,:..-Jcomlng_~an onder meet aldll (hiv). :;,r.~11 rcOl:I probleem en worde~ 10 ; zelf ~ da1.ze~UCl\)lIootell:le.lY.&;;; 
al'ftiiat 1jaMarl'l996a::e~ en "bepatitis-besmett.ing" hchben ,'. b\1 bloedbilllken .In .de .Veremgde: trekken.· lIovendien 'blij lit .uit 'ge.,:.:
~lil~wordeII~: i1eF~ievan Rodo~is-bl~ed: \5.~len en En~eland al l.lIJlg.,<lla'. ',S'prekkeJl mel'keurfll~ni,~er~ 
"'ofti,Jebade'~ Bet ~ _" banken en het Collcge"~r; de -:ns1c'WO,e!! bescbouwd. '.," ,': ". III hoeverreJelll&IId- ~~Utto\.: 
t~ecnool' de B1oedcrusr.... "Bloed1ransl~e' 'noodgedwollllen- llIe';'Q Ie cittnlt ,: :'.', .': .. ' 'een rlsICOgroep b4lhoort:-:~;~.;;~,:.:::.:;: 
~lUU'bet~cq:iaa de rege!geving,voor\llurend a.1ng~:, f;<U' . 'VoorllchUng,en cen spec:iale'CIIr-,' 
~Jaa'de~'Woedba.... .sche~~, ': . ,: .":.":i--\";:'/aJ1 .d;'.' Doo~ ,.Epijn dUldeUJke. ' sus 'Hoe' ~)k het.m\ln donot?'·~ 
~keBi-wD aat.....~~:~_M~lij~ ·hOlRoseksuelen;·~sero,':;aanwu~~~n. :.~I8eM;c!Ats~meer.pros:...:.: 'woo[fkeurl11~Il;,zUn 
;,diip.-uClle6l kIoeba :~ - posIli~n, ~rugspulters en perso-.. : t1t~~es ul~'-1l11iden waar,yeeI ~cb, l~lrooleur,De,BnI;\Inzeker.': 
~9Vortaaa ceea b&oed __ aeorea.' nen die met hen·se\csueel conlacL' :~voorkomt Ill' NeOOtland acU.er zljn. - "nodlg 'om "~ 1J1~em.n til.: 
'lll'de~a1_IIfel_ ' . hebben goliad, mogen In elk geval.. ':Meest.aIIn hetWe.gaIllcllClllt,w.lat 'l7Vertulgen'da1',bezOek~aan prosU.,
;l'a11eIld~ulanre dcIIt.IlI- IDe Ie ' geeu bloed geven, Uet2eHde'geldl .g~;n enkcl'mediscl) toezJcht·13.· lu~ ondet..rlsjcovo!.. gedJa8·~L.'·,. 

•
 
puseL':;::. .: ookvoorDlerlSendleseksueel.con- Iluko~~e~d pl'O~leem.ls, ~t In dlt De Bruljll: :,.Daarom'bebben:we
 
.",,~.,':;; ,,:. _. " .\act hebben' gehad met penonen prosliwlieclrcUlt de mobilllell erg ,', ul~l gevraagd., De:,bloedbanken ':.:
 
:~,:~.' ,,":C'; ,-'. -", -' .' .' un, Ianden 'waar aids veer voor-':' groot 1$ en de hoer1Jo:s, moellijkte : ",moeten de,.lijd, heb~I!.;'~~'~~9.~ ':
 
:DOOr Ollie ~ ~ ,koml . , '. .' . . .. ' ..... tn.r.eren. zUn, Boven~len wo~t.het ,." good voor tebereld~!L ~~'i·~;;:~;'H;:~.''!.
 
, -., , ' ~. deze rblcogroepcn die bij .~l.oe\'lSme naac :t.Ogehelcll aJds.-. , ., "~:"":-:~"""""";'.',.,',

:AJi4STER{)AM. - De ~,1'OOrbaat· zijn ullge$loteri, wordl IISICol"llId~n'SLCcds omval13fll!ull.~,.;, D~tl,e/,,\,,:, .. ~~:,:;~:, ...:~::,
 
:blo:ect~en ge'IelI het lWlerli1k .hel ~tal donoren dat na onder- : MCI.het Ult~ yen ~'n1eu~.;,' Het. CoUege fOOl de BloedlraNlU-j,
 
,~ ~!lJ wordt de bloeddooorto die mglng, lieuring of bl~ntrole 'we nchtlijn. die bet mllllstcric .O\~,,", sin slult: nJet_.uinlat·algewezell,' 
~,lVe;n~~ bene als-onbelaalOe 1Tij-' ~ dan nlet tljdelijk moeLworden .. rlgem nog Cormee! moet bekrac~~·'';:~donoren'llch strab'mcer daDooir~ 
:,w\lIlglj.ndlenen ~ koesteml, be-:" aIgewezen ooksteeds grater.", . ' ,gen.. kunnen' de bloedbanken 'In ",liedlscrlmlneerd IaIn~len voelenen. ~ 
\r=;Jd nle~maJc!<.elu~genw1cL ,; Ovetdreven lijn dcze selccUema.at- ,: cen l,~g par,keL komen; de ,goede',: .teIls naaf' de rechlet iOUen'slap,,: 
"De.•. ~,.da1·lndril\gepde ~n 'Ngelen echle! niet, W1LJII' de. be. i reratlc m~t de donoren J$lrnmCl'S .. pen. De ~omObewcglng a~ bij·, 
1.<)Ver ..~!UJn I ~ele; geaardheid, srneUiJl&llrisico's 'zijn' omvangrijk.. ,In bet gedUlg., .' . ,.' . 'VOorbeeld'nog atlijclop het stand·' 
;YGorkeur, en.. gewoonten ab:een -Nietvoor:n1elswillen bloedb&llken '.Oole aI h~~beJ\ de bloedbanken:- punt ~,llllIIIllelijke'honioseksue::" 
'pl)!~te lnbreuk op de p~ _-~~ transCuslediensten aansprake:: . zeit om deze rlc~Ulln g~ hel, ',len niet per. ~niUe ,van: bloeddo,: 
':i~l)rden, be$chouwd, ~rdt. mel de lu~dsverzeketlngen' afsluilen zaJ v~hrlkkel Uk ~ooiIijlc worden: ;' natllllllOgen worden uiLgaloten ~ '; 
l~ glOter.· ~bl~~., om'Z1ch In.de toeIcomst In' Ie' ~;: om un: Ino;msen die at vele jaren :da1 er andef8 we\)iegelijrc 8Jl~e is 
reI! ku(Ulen "ZIcll zel!s gediscriIIIi- •ken legen de gcvoigen vanllebruik ,.donor zijni opeens til moetenvra' ";. van <fuI;rilnlna1le: ;.: '., .' '." :,':.: '. 
r!!eetd'voele~ c Olll ,n~ maar 1e.·!3JI besm~t biDed., . .. ( .,- .. , gr.n of ~ In het i:l'gelopenj~ nos' '. De 1aLns: da1>Legllll: bloedbanken 
t.ZwlJgen.'over- de prostitlwlt die-~: .,. ' ... ' . naar d~ hoeren.tijn geweilSt", zegt-., stralvetvolging ,wordl lngesteld.'
(~~.tbllis moet uitlegen waar- :·TwijCels· ., .. .-, : dlrec~r M.de BruUn..van d&oFl'I'J WOldt ec:/ller klein ge<u:hl Vo~ .. 
.om·hij geen bloed meet ~ geven:. ,'-Het College voor de Bloedtransfu· ueratie van ·Rode KIuIS.bloedban-, .. 'jaar lIOlt, besloot de', oIDcier 'Vl\Il 
~"De. donor loont nag allijd oporaI. - $ie heeR lang moelen nadenken . ke n. .Bn:dan Is hd nos maar, de ' justitlll ill, Utrecht om een aangi.Ite . 
}end,~ begriP.. Mij Ilet dOfIders. over heial dan .met .welgeren van ~ of w een elllJijk ant;ooor~ van tell homOlleksuele 'l1W!, die 
:~ in ,'dat de' belangen ~ de prosUtuanlen, Niel omdat er twij. gevwl. want lellWld die Ben pro,li- door de lllaa.lselUke bloedbanl! al3 
,bloedontYanger bet ~ moe- ' leis waren orer de V\"&lli oC bel wei 'tu~e b=lekl, kan redenen hebben donor was geweigetd, to -sepone
<le.n wesen. Maar ~ lIICle!tn l'OOr· een'risicogroep belrefi, want daar- ,om daarover niets te Vllrtell~n." ren. Voi8ell8 de 'officier valt het 
,k~meJldal-bet op een kruisgerttoor over kan, ,Ylligens het·oollege, in' • , - 'geven van· bloed' niet onder de 
~P:at lil1cen", zegt de dlredeur\'31l', middela geen mlsvell!tand meer be- _Tegen betallng I mensenreclllen' ·of.'[unda.mentele
<~~.Rouenw- bloedbank, waar at slaan. .. De bloedbank in Utrechl vnagl bel vrijhedcn en kan er van discrjmJ· 
:~rzlehlig met nieuwe richtlijllen ."Het Is voor het college met. name haar donoren aI bijM t'lVea jur en naLle dus geen sl»2ke-djn. .,IIloerl
;'W~rdt g~riJnenteerd. De prqel' cen laatige besllssing geweesl om- /letl COJTCc~ "lIebt 0 wel eens 'banJren IlIaI<en onders<:heJd \o3$en 
~ Is· !lag le-pril om 13Sl te stellen .0C da1 donoren nu dus nag meer on· .selcsucnJ contact le~olll belaJiJl(l" donoten op ~!S Yall een objectl... 
:;...enboeveeldonorenhet,atdanmet, ,demaagd moeten worden 'over Volgen, mcd!>lch dlrecleur V311 ve rechtvaatdlgUlg", a1dus de con
~~ngen,VOOI'~!,hou~ zeer persoonlijke ~clegenho- Leellwen h~en ~ noch ,aCwij- dusievanjWltltle: .,'.... , 

dE Geiderlallder 
i?Q. IUIi.hem 

2.7/01/% 

Velu\is Diigblad 
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*1 .. D~ .RODE DRAAD WIL ~ELANGEN PROSTITUEES B.EHARTIGEN f\i1M.R: 

*,l~~~~ItQ"APe.reren ·zelfstandig·
 
._~~iiiwillen:zich niet. 'bin'den",:


5"'¥';~i.>":' '": '" ,", ' " "',, , , 
'ttDltJS f/"n:a,ctie vanDe Rode'Draadi belangen- buiten in de zon kunnen Zitten en hun klanten 
rf;0rganisatie van hocrofJ. WiLwilienueropattent, W8Nen zonder daLer ,op hen "geschoten' 
'~,maken'dat hoeren niet g8Jt<,tograleerd wJJJen wordt'. Als je op een willekeurige dag door de 
:':worden, Fotograferen ';5 sen aantasting van ' rosso lluurt in Amsterdam'loopt, kun jo eon 101
,,::ons. recht op privacy en ja,agt bovendlen ooze ,dertje m~t deze tekSt in je handen geduwd krij
~':kJanten weg. Laton we er samen voor zo;gen gen. Stichting De Rode Draad ooe\l ze uil 'en, 

dat dit een leulro buurt bJijft waarhocren weer behartigt uaarmee de belangen van hoertln. 
~ ..	 '. ~. 

~;:D.itj~!.~taaIStichtingDeAode 
~;,D~ Uen J~r.'Do stichling is 
'~'toeo opgenchl vanwege dtl 
?emancipatle van de hoer'. vartell 
;;.;.:Y\ielto Verwer, medovtcrker vlln 
.~::o.e Rode Draad. 'En er was vrang 
>~naar'. O,e ,s~hting is ~n belan
",~genvereniging voor hoeren en or
(,,'ganiseert ied!!re eerste vnjdag 
i::van d~ maand een InioopavOlld, 

ln~ofle.Je-l.oo,n 
IC 11 IC I I 

De Infotelefoon van De RocHt 
Draal1 Is op maandag- en 
donderdagmlddag ta berel-
Icen van 12.30 tol,16.30 uur. 
Hot nummer Is,02G-0243366. 

'" 
<waar vool1lchting gegeven wordt schUl e'genhJk ook weer per gtl
:;': en allerlei wagen gesteld kunnen meenle, ledere gonteente mag 
~~-worden. 'IOOere maanaag- en de rege~ daarvoor zelf bepalen 
~tdonderdagmiddag, hebben we Er lean, b'JvOOrbeeld, een bepanJd 
li:t'een·intotelefOOIl, van half cen tot. 900eelle van de gemeenle .aa~· 
&\half vijl; waar hoerer. en anderen gewezen worden, waarprostl!utie 
~~Iereqht kunnen voor al hun vra. ~el mag', zcgl Yvette. 
';;"gen', vertelt Yvette. , En omdal De Rode Draad dus 
b-; '.;' , " , , .. geen vakbond IS, heeft hel ook 
I~D,e'_Rode Draad is een Stichting geen leden. 'We spreken zelf v~n 
~.;en ~n vakbond voor' boeren, , abon0!8S' ~e ge~en namelljk 
I&'oaar worden we vaak mee ver-
I!" ward, dal klopl, maar we lijn 
~;i1eCn vakbond. AJs we datzouden 
~··iijnzouden we de belangen van 
F:werknemers; die in loondienst
>':werl<en. verdedigen. Maar· !lele
;-~.genheid geven tolpros!ilulie is 
;::'nog sleeCts verboden. Dus zijn er 
}'-Ook geen' wel1<nemers, waaNan 
f;we de belangen kunnen verdedl· 
~~ gen', legl Y,vette uit. 'Hoeren kUn· 
['nen niet in loondienst wet1l:en', 
.... ' , . . 
,~Klanten 
··!:'roslilutie op zictl is tegaal, maar 

';.-,'gelegenheid geven tot' mag dus 
\'niet.Alseenhoeralleenwerkten 
',nietiemandheeftdieervoorzorgl 
.~ dal 7..6 k1alllen kan ontvangel), is 
:~ dal niel iIlegaa!. 'Maar dat ver

18 L 

\wee'tildschnften Ult. Het ene, 
'8laclclight', komt oon keer per 
jaar ~II en is een ~00i glossy lijd
schnlt. Oat komi etnd deze week. 
uiL Verder geven we de 'V/ugger
tjes' uit, die zes keer per jaar ver
schiJnen'. Een abonnemenl kost 
jaar1ijks vijhig gulden. Dan kriig je 
naast de tijdschriften ook allerlei 
.'mailing' over de acl/vileilen die 
de stichting organiseert. En. als 
abonn~. krijg je ook korling ,op
die activiteiten. 
De Roue Oraad zit in hellantlelijk 
ProstituUe Overleg (LPO) en in 
andere overlegorganen, zoals de 
SOA-stichting en hel Inslituul 
voor Proslitutie-vraagslukken. 'zijn. De Rode Draad heelt 160 
'Wij spelen ook in op de actualileit 
en lobbyen voor een opheffing' 

.:$ •. 

'PICTURES 
II' 

van,het bordeelvorbod. OWl dal' 
ook ~el gelegenheid, geven .101" 
prostilutle. met meer dleganl ,s'., 
Vorig jaar heeh de Tweede Ka·,' 
mer hler voor gestemd. maar de 
Eerste Kamer hield htlt,voorstel 
legen. 'Voor dit nieuwe ka!>lnel 
mOOlen we dus weer 'met een 
nieuwplan komen', verteltYvclle, 
'Totdetijddatdewetgevingrund 
prostitutitl good geregeld Is. rom
malen gemeenten er zeIt ,moo'. 

, " 
Pensloen.voorzlenmg 
De aclivilellen die de Slichting 
YOUr haar abonnees organiseert 
zijn bijvoorbeeld infomiddagen. 
'Hier krijglln hoeren voor1ichting 
over de belastingaangilte, hoe te 
starlen meteen eigen bedrijf. hoe ' 
de pensioen\<'oorziening gercgeld 
moot worden en dergelijke~, Ver
der worden bijvoorbeeJd veetl\' 
lessen georgani~eerd. 'En tijdens 
d~ inloopavond organiseren we 
ook wei een'lingerie-avond. Die 
zijll dus niel aileen maar zakelijk', 

'	 Oeinfolelefooniserom·vragen1e 
beantwoorden, 'Bljvoorbeeh:l 
waar je een goede boekhouder 
kunl vinden, maar ook voor als 
een hO&r problemen /leef! met de 
politie', vPonell Yvette. 

, 
Nanr offlciele schattiflQen 7.ljn er 
in Nederland 30.000 proslituees. 
maar de sUchUng gaat ervan uil 
dat er waarschijnlijk nog meer 

.abonnees. 'Oal is weinig als je 
kljkt naarhet aantal hoeren in Ne~ 

del1and. Maarvele hoeren opere
ren zellstandig en wlllen zich niet 
aan ielS verbinden. Velen kiezen 
juist voor dil beroep, omdat' het 
zelfstandig is', meenl Yvette. ' 

: " , 

Coevorder Courant 

03/02/95 
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Cursu's voor s~ri~uze..pros!ituees
 
'. 

: AMSTERDAM (GPO) - 'Voor 
: wie wil werken op een kan· 

toor, is een behoorlijke voor* 
Dpleiding een eerste vercistc. 

. Waaromzouden prostituees 
rich dan oak niet behoorlijk 
in hun vak kunoen verdie
pen? Zeker aL" je de prostitu
tie oak' echt aIs vak serieus 

,wenst tc nemen', 'legt Maris* 
; ka Majoor. 

Midden in d~ rosse buurt van . 
Amsterdam opende Majoor 
vorig jaar onder grote belang
stelling 'haar. Prostitutie Infor
r.1atie Centrum, kortweg PIC. 
Deze rnaand begint zij er de 
::erste cursus Werken in de 
Prostitutie. Deelnemers zijn 
zowe} starters. en geinteres

.. 
seeerden sIs vrouwen die het 
Yak a1 aardig van binnenuit 
kennen.. 
De cursus bestaat uit zes we
kelijkse bijeenkomsten. Er ko
men allerlei praktische zaken 
aan de orde, zoals: wat te doen 
als een klant a1 te snel aan zijn 
gerief komt of als het te lang 
gaat duren, of wat te doen als 
het helemaal niet wi! lukken? 
Om vcel voorkomende buik
klachten onder prostituees te 
voorkomen, krijgen de deelne
mers ook tip!; over praktische 
standjes. Verder komen verlei
dingstechnieken' 'san de orde, 
het vaststellen van de prijs, 
maar ook de grenzen tussen 
werk en '·prive. Ruime aan
dacht wordt besteed aan de ge

2ondheid, het omgaan met 
geld, wetgeving en gedoogbe
leid en de geschiedenis van dit 
oudste vak van de wereld, Na . 
afloop van de cursus kunnen 
de deelnemers een stageplaats 
krjjgen in een club, 
Aan de cursus werkcn seksuo
logen mee, de- GG en GO, de 
Stichting tot Bestrijding van 
Sexueel Overdraagbare Aan
doeningen (SOA) en doorge
winterde vrouwen uit het le
ven. 
Geschikte werkkleding vormt 
overigens nog een onderwerp 
apart, 'Ik ga hier in de winkel 
ook werkkleding verkopen. 
Wil je erkenning van dit be
roep, dan zul je er ook iets voor 
moeten doen', 

03/0U% 

Tippelhoer voor Nieuwe Revu
 
Freelance verslaggeefster jose 
van Baaren stelde b.aar lichaam 
tel' beschikk::ing van de journa
listiek. Ze staat deze ~kop de 
cover van Nieuwe Rem als tip
pelhoer.' "Al jaren liep ik rond 
met de brandende vraag welk 
soort mannen er nu eigenlijk 
gebx:nik maken van de betaalde 
straatliefde, Voor het antwoord 
heb ik drie avonden op de 
Utrechtse tippelzone aan de Eu
ropalaan de hoer gespeeld." 

'Nieuwe Revu hoofdredacteur 
!Hans VerstriLilten zegt dat hij 
'even zijn ogen moest uitwrij
Yen' toen hij de belevenissen 
van Van Baaren te lezen lcreeg. 
Verstraaten: "Het was voor mij 
ook cen verrassing, Ze Zou al
le£'o een reportage over het 
500rt klanten in die tippelzone 
sdtrijven en wei met hen onder
handelen, maar als de grond te 
heet onder baar voeten werd 
Dloest ze maar een smoes ver
zinnen of de prijs opdrijven tot 
tienduizend guIden. Jebegrijpt 
dat ik de passages over haar ei
gen ervaringen nog maar even 

heb teruggelezen." Van Baaren 
besloot in een impuIs in de 
hu.id van een straatprostituee 
te kruipen: "Met alles d'rop en 
d·ram. Ous geheeI volgens mijn 
lijfspreuk: je doet iets goed ofje 
doet het niet," 

Hoofdredacteur Verstraaten 
is commercieel genoeg om zijn 
YerslaggeefstE'r dan meteen in 
Yol ornaat op de cover te zetten: 

"Daar moet je niet hypocriet 
over gaan doen:' 

Van Baaren ging all ~he way 
en koos gekleed in rok met for
se split positie onder een lan
taarnpaal am de Utreehtse Eu
ropalaan, Een van haar klanten 
omschrijft ze als 'een vleesge
worden spaarvarken': "Hij 
heeft dertig gulden op zak. 
Daarvan meet hij vijf gulden 
overbouden VOOl' de snackbar," 

Als het spaarvarken is klaar
gekomen voorspelt hij Van Baa
ren een gol1d~n toekomst_ Daar 
heef! ze 7.0 baar twijfels over 
want volgens haar klopt lIet 
door knappe koppen bereken
de uurloon van tippelhoeren 
'voor geen meter', Haar reporta
ge is dan ook vooral een verbaal 
over gierige en geile mannen. 

Volgens Verstraaten is Van 
Baarens aanpak 'een methode. 
om meer over de cultuur van 
klanten te weten te kamen', 
Maar een noodzaak is bet niet: 
"Z6veel hoefje nu ook weer niet 
voor je vak over te bebben_" 

MEDIAREDACTlE 
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~ent')s_~reheim ~.~ . :~Tocl:i d.ooe,n ,dri~ptostituees.ema vo,"- Z1Jll ..~e; kin,d 'inee~,te .maken en
 
~D, ~.ti~~¥·w.H:i,ex: J~d~els :"-rig Jaar vlak na'eIicaar a.aligifte van verder -.vQOX :. ~~t:~ teo zorg~I4
 
'alles'"van.-#j bet ~tde 'bl~t' pas • ,hun ,Slechteervaringenmet Van H. 'Want sinds ,bekena -is waarv;u:l me
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mer eeD. prosu-cuee slecht te hebbeil .' op ae 24e van die maand 's morgens .ruets van. W~rknichten;')llet betalen,
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.. ' ~... , .~-1'{~<; ~ : ...:. =<~ ~ l ,,~·.;~,j:,politi~ teo XlJn..~~~kracht en Illt de auto " ::.ik, :he~.:~e,e~;'1~.~.~~ ~z.e. ~e zO
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: "dat'hij dit allemaal roept. Als u een,s.. i haar ben ik weer'.ii,·hct'reine; Straks
 
.-:Wist. wat wij aDemaa1 voor die man .:, Willen 'we'ook 'saJnen ,n.=w-..thmpie
 
,gedaan bebben, teeD hij zelfin'de 'pu- .'IOmdat'ik'er miwcl 'achUifben 'dat ik 
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--:: .; '.,~.... . Strafheeft.hij absoluut ~t~r!iiend, 
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Rechtsgelijkheid tusseD 
tippelaarster en klant 

Door onze verslaggever 

AHNHEM - Eigenlijk is hel eell 
volstrekl logische zaak. AJ sinds 
jaar en dag kUlmen tipelaarsters in 
Arnhem worrien opgepakt, omclat 
~e overlast vcroofZ'lken. Di; ]lolitie 
wil in het VE'rvolg oak hUll klanten 
oppakkcn) omdat die net zo goed 
verantwoordelijk zijn voor de over· 

> last. "Het heeft gewoon le maken 
met rechtsgelijkhcid: je pakt zowel 
de ene als de andere partij aan", 
zegt' de Arnhemse politiecommis
saris M. Daniel. 

Nog voordat de zomerdrukte in en 
rond het Arnhemse Spijkerkwar
tier begiilt, wil de gemeente de 
algemene plaatselijke verordening 
(apv) gcwijzigd zien. Dal betekent 
dat ook de klant kan worden opge

- Iitie, gemeente, het Openbaar Mi
nisterie en het Gelders Celltrum 
voor Verslavingszorg hoe zij de 
overlast in het Spijkerkwartier 
moeten aanpakkcn. 
Alom wordt verwacht dat het nieu
we beleid een afschrikwekkende 
werking heeft. De cO,ntacten tussen 
tippelaarsters en hun klanten spe
len zich immcrs in de anonimitcit 
af. Dat gaat veranderen, want aile 
gegevcns van de prostituant wor
,den op het politiebureau geno
teerd. 
ArnJlem is niet de ee.rste geme·enle 
die een dergelijke aanpak VOOf

staat. Rotterdam, Groningen en 
Heerlen gingende Gelderse hoofd
~tad voor. Volgens voorzitter B. Til
man van de regiegroep Zijll de 
ervaringen in Groningen en Heer· 

j!;lkt. \)at gcl>eurt OJ} het moment 
<lat er sprake is van een sek.~ucle 
hundclinG up CI311 arwerkplaats. 
Mannen die aileen maar rondjes 
rijdell, hebben niets te vrezen. 
Daniel: ,,zolira we zien oat er een 
li]l)ldaarster in eell auw sLapL, 
wordt het kenteken genoteerd. De 
auto wordt gevolgd naar de afwerk 
plaats \Vaar c1e. klant en de tippe
laarster worden aangesJ1roken. Oie 
afwerkplaatsen Iiggen op twec tot 
drie kilometer afstand van hel Spij
kerk......aliier." 
Beiden worden meegenomen naar 
het bureau_ De man krijgt een 
proces-verbaaJ aan Zijll broek, al 

aangezien deze VfQuwen doorgaans 
verslaafd Zijll aan oruns. 

Voor aUe duidelijkheid: we hebben 
het over tippelaarstcrs en hun 
klanten, nict over de raamprost.i
tuees. Hen wordt geen st.robreed in 
de weg gelegd.Tippelaarsters _. en 
in hun kielzog junks, dealers en 
klan ten - zijn namelijk veranl.

,woordelijk voor cen flink decl van 
de overlast waarmee, het Spijker 

. kwartier al jaren kampt. Zij hou
den zich net buiten het gebied van 
de rode lampen OlJ. 

. • • 
AnonuDltelt 

kan Daniel nu nag niets 7.eggen . Het voorsl.el om ook de klan ten aan 
over de strafmaat. Op de tippelaar
sler wordt pressie uitgeoefend am 
de hulpverJening aan le grijpen, 

len positief.. De overlast is rlaar 
verminderd. Rotterdam is illig le 
kort bezig om resullaten te laten 
zien. De regiegroep gaat ervan uit 
dat door deze aanpak ook de over
last in het Arnhemse Spijkerkw"<lr· 
tier wordt gereduceerd. . 

Condoom 
Afgelopen vrijdagavond heert de 
politie proefgedraaid. Toen werden 
zes mannen verzocht om mee te 
gaan naar Ilet bureau. Dat ging op 
vrijwiUige basis, a.angezien prosli
tuanten op di~ moment nag niet 
kunnen worden aangepakt op 
grond van de apv. Daniel: "We 
nebben tegen de mannen gC7A~gd 

dat we de overlast gaan bestrijden 
en ze verteld dat dit strafbaar gaat 
worden in Arnhem.~ 

te pakken, is al'komstig van de 
zogehelen regiegroep voor het Spij
kerkwartier. Daarin bespreken po-

De polilie Ilongl Levens om zjcll 
ecn beeld tc vormen van de tippe
laarsters en hun \danten. Schatlin
gen leren dat et' tussen de dertig 
en zestig vrouwen frequent tippe 
len in en rond het Sjlijkerkwal't!er. 

"We hehhen het over een tollill1 
eigen markt") zeg( Daniel. "Deze 
meisjes zijn bereid vele malen 
goedkoper te werken en doen din
gen die raamprostituees ruet doen. 
Zander cOlldoom weTken bijVOOT
beeh!.. Dat trekt mannen aan die 
bij de tippeJaarsters vinden wal ze 
bij de raamprostituees niet kunnen 
krijgen. Deze kJantenkring brengt . 
oak mee!" risico's me~ zich mee. Oil 
de huljlverlening hoar je geregeld 
da!, deze meisjeg mishandeld wor 
den." 

d2 Gelderlailder 
ed, Nijmegen 26/01/~S 
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Ams~erdal11 krijgt zijn zin 
, .	 . 

Bewoners verlieze~ kort geding over tippelzone 
NalT,ens de bewone~ eonstateNde te b~tekenis voor de openbare vej· 
raadsman mr. D. A. Soesb~rgel\ gis· Ilgheid en de openbare orde". 
teren dat ratijo blijkbaar \.lk. heelt: In het Amsterdamse stadhuis werd 

,.lao rechtelijke uiupralcen. Onder' ,gistermiddag' opgelucht ademge·. 
VOOI7.ieningen voor het 'openbaar haald. Het hardnek.kige verzet van 
nut' vallen·zaken als wegenaanleg, de bewoners,bezorgde het college 
openbaar vervoer en riolering. DOlar. V;IO 8 en W de algelopen maanden 
hoort een opvangh.uis VOl)( prosti. de nodige hoofdpijn. Mr. M. E. Cuar· 
tuees, .met zijn 'bepcrkte groep ge- tas y de·Marchena·van het !cabinet 
bruik~rs·. niet bij. Oat de gcmeente van de burgemeesler was "blij" met 

,haar toevlucht tot dit ,artikel zocht, de uitspraak. "Het was een dubbel· 
. noemde hij "een noodsprong". 'tje op zijn kant." ..' , 
, Namens de bewoners van het nieu· Mr. Soesbcrgen toonde zieh zeer 
we appartementencomplex MY· teleurgesteld. "De rechter he~ft het 
side, vordcrde advocaat 1. M. vall begrip 'openbaar nut' zodaniy op· 
den Berg een dwangsom voor elke yerekt dat zu ongeveer alles eron
dagdat het M'lrjamhuis opcn is. der valt. Hij ziet het .lIs een prak· 
Beleidsmedewerkster C. M. I. Kra· . tisch probleem. dal moet worden 
mer. van de gemeentc antwoordde opgelost. daar waar het juridisch 
dat het Mirjamhuis wei degelijk een lIiet ('cht voor de hand lag." Soes· 
openbaar doe! diellt. Het opvang· bergtlll wantrouwt de belolte. van 
huis'voor prostituee,s bevordert vol· de gemeente dat e.r permanent vier 
gens haar de openbare veiligheid en age,nten op ue Oostelijke Hand~ls· 
de gezondheid. kade zullen posten.' 
In zijn vonnis gal rechter T. 1. P. van Het oude onderkomen van het Mir· 
Os van den Abeelell de gemeente jamhuis denter het.CentraaJ Station 
gelijlc. Niet aileen bevordert het op· .. wordt gesloopt/ "rildat de NS net 
vanghuis het welzijn van de prosti·, aantal sporen ga~n, uitbreidell. Ui· 
tuees en de volksgezondheid. "het ' terlijk per 1 januari 1!j96 verhuist de 
gegeven dat de straatprostitutie tfppelzone naar de Theemsw~g in 
zith om het Mirjamhuis btijkt te con·· het westelijke 'haveng~bied, waar: 
centreren, maakt de situering van eerst nog. de nodi!}e voorzieningen 
een dergelijk opvanghuL~ van direc· moeten worden aangebraeht. ' 

Tr:}ii'i! 

03/01/95 

• . .',".' YJ/'.~:

,'P~~stituees in Kreiler~'~rd zlen. ge~~: 

no~dzaak:Vo-or _vakcursus 
'.# •	 # 

'v.... _ nnIoccc_- dam. Maar ra,stv'rouw Daisy se'buurt van destiadsk~rn. Ini· "emers leren div~;:;"';'~c:ten
 
"nJl Dal.sr Esc:ort in Kreller. lialiefnccmstcr is Marisk.. Ma· vun het vak kennen: het c:lub


ICRFJI J'1tOOtD oord viall( de stadse bijxbo joor, die het vak van binnen en we'rk, 'ac:hter' <Ie' ramen; 'op
 
UJlC' Der'll"-l>S VUOr lloellC'• .,A1s buiten kent. Zij vindt daI een sl"",t M de esc<>rt-service: Bij
 
die melden wa t willeJl lereo, beh<lOrlljke vO<>rOpleiding VOOt de lesse'n ligt 4e nadl'\lk op de .
 
ItoIlDeD u maar bier." elk vale ceQ v"reiste is, dus ook pralctijlc hoe je klint vOllrko


voor het ouciste beroep. ,Zeker men dat ""n ~t a1 te mel >.Un
 
De c:ursus OW"rken in de alsje de prostitutie als vak ~ri hoogtepunt lwJeeft; he><! te han· 

prO$titutie' is ~ primcurtje eus wc'nst; te nemen.)t delen a1s het te lang duurt en 
van het Prostitutie lnfonnati<>, wat ~ moel doen a1s bet hple
Centrum in de hoofcistad, dat De c:ursus bestaat uit zes 'Ne maal nlet lullt. 
.inds!tort is gevestigd ill de ros- kelijkse bijeenkomsten. Deel- Ookwo,r<lt aandAcht bt:steed 

un~n, dOorl<>opt, mallkl ltans op <!en hel i:\in ~l1cmaal et'Vllren mei· 
~weric staeeplaats in <:en club. . den. Er %ijn er bij die hetallien 
kledinc.omp.a.ll meteeld en de It-. ' • . jurdoen. Die hoefje niks meer 
cezaodbeid.. ~lDners . te v...rtellen...• .. ' 

.	 : "Voor beginnen is zo'n cur· Ook veOr rUcuwe tips ~n 
De Slichtinc tet Be:stJijcIin& sus misschien handig, maar aIs ·trenels in de branc:he hoeft ze 

van Sexueel Ov~ je langer in het vak tit. wordt .ni"t n;lar sc:hool, meent.Daisy 
Aand~ninlftlverJe.ent mede- het overbodil(', reageert gast. ,,De klanten komen ~ar :relt 
werleing aan de c:ursus, nel als vrouw Daisy in Kreileroord. Zij weI mee. En onze bUSIness 
de Gewestdijke_Gezonclheicis•. '_It met ",eerdere c:ou..ga's loopt best gl>ed. Dan meet Je Moordhollauds Dagbladc1ienst en ervaren vrou_n'in te werken. nHoeveel preaes, . nletzohard dingl'J\ga<Ul ver,Ul· 
he! leven·. Wi., de lessen Coed ~ aL van de drukte. Maar deren.·· ed. S~hager	 Co~rant 
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'{yo~ensiP:';~~~>c(j.Qrdinatq~',~,:,~en4'; .. bendes.die,.Zlep..:m.~,t ~r?s;:':};i.'In·.~~n:1<:?~:·n9,~:oyeE~~tR:.P~~'f:~:·:, 
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·1.~~~di~R~~~~~:~~~~0~i'~:{~F~rtl~~~~~~~i1~::~~~:~til~:"'~~~~~P'1r~d~~k~~!;
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Dames, schrik niet als
 
een klant hiermee vijftig
 
gulden wil afrekenen.
 
Het is een wettig betaalmiddell
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