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bond, opgericht in 1993 uii on:
vrede met bet reileo. en ,zi':ilf:Il'
' .
.,......
.,
. ,.,..
o .• ,.
van de :rich vilkbo'nd·noemende
stic.hting De Rode' Dra;td, -beeR
tot op heden slechts een stllk of
60 vakbroeders en ·zusters we
ten te mobiliseren. Toch ziln dat '
er nogaltijd 60 meer'<b.n bij de
andele organisaties die ncb op
wcrpen als spreekbuis van de
Nededandse prostitutie, zoals de
Rode Draad, de mr A. de Graaf.
st.ichting. en de stkhting tegen
"
,
Vrouwenhande1. Die hebben na·
itf.:-::,:S:J!s'
melijk nulleden, want van een terwijl bet driekoppig bestuur om de illegale buitenIandse hoe·
stich~g kan men nu eenmaal van academisch o~geleide niet· Teu tegen uitzetting te bescher.:·m.1at'V?~IaI:S.~~;:~?~~~en.
men. Die hebbep. hier zo'n beet ~et ~.t,:~)1da%1?~p<e.
geen ~d ~o(de~. V:andaar dat het hoere:n de lakens ultdeelde. Vol
l-'rostltulleb~eld m Ned,erland gens hem pompf',D stichtingen je de raamprostitutie overgeno. ~lk van. m~#.!~,~s~oe;;
hoofdzakdJ/k wordt gedicteerd als de Rode Draad hun subsidie 'men, omdat s¢dubs over het 'lIlStantles stnlden voor:emano·
door. tlleorelio, dienstverlene~: g:ld hoofdzakelijk in hulpverle· algemeen geen illcgalen aanne patie van de hoer. ~.~ bond ~cht
we!zilnswerkers en acaderrua rung aan heroineboertjes en ille· men. Dat die vrouwen onder val. nu af of een berOepsprocedure
die nog nooir een peeskamer van gaal bier verblijvende raampros· se voOrwendselen hierheen wor. regen' de afwij7.i.ng bij de sector
?estuursrecht ?nd.e rechtb;tnk
binnen hebben genen.
, tituees, wamnee zij de zelikant den ge10kt is lariekoek: als je
De Hoerenbond was er dan van de branche <l3.01Iloedigen, ,stic.htiDg tegen Vrouwenhande1 In Amsterdam let..~. wthaalL
ook als de kippem bij am ncb als terwijl de prostitutie: als geheel 'zo hoort zijn hE't bijna j>olitieke
Van ..d~ d.eeln:m~rs aan he'
deelnemer am te md~en. teen' daardoor st~ meer verloedert. .. vluchtelingen; nareve stumpers, ~~de1i)k ProstltutJe .Overleg
de bovengenoemde stichtmgen "Het verschi)nsel heromehoer die hierheen gdcornen zijn in de bh)kt aIleen de ~.eer K1em Bf:Ck·
in 1993. onder de naam 'Lande.. wordt met grate ijVl!r in stand ge
verondexstelling dat ze als kaas. rom grnegen ~ mond open te
lijk Prostitutie Overleg'. een plat· houden door de huIpverlening, mf"isje in een hOtel voor de toe- doen. Hijvertegellwoordigt Ul
fonn in het Ievlm riepen voor alIe want dat is hun broodwinning. listen mochten werkeIi.. laat me het orgaan de Vereniging van Ex·
organisaties die zich met prosti· Er worden fortuint>,D gepompt in wet'lachen! Ze komen uit eigen ploitanten. van, ' Relaxhuizen
tutie bezighouden. Eindelijk een ged~ogzones. en . 'afw~kp!~at. vrije wil. .1,,: hoeft in Bangkok ~,ER). "DIe H~lenbond", deelt
kans voor dp. doorsnee boer o~ s~ en'wat ruet 31. En duo: stich· maar de wiJk Pat Pong in te 10' hi) mee:, "dat IS gewoon een ra.·
zelfiets in te brengen! Maar nileS tingen' maar .:ondooms Q1~t pen 'en te roepen: 'Hoeren veor cisti.sche beweging. Ze deen niks
hool. N;t twee jaar intensief cor· frambozensma:i.k uitdclp.n, wat Nederland!' en je hebt zo een dan sdloppen naar kleurlingen
rt>j;ponderen. CII cen afrondend niks helpt, want die heroinehoe· vliegtiiig vol. Waarom zou je dan en buitenlanders. Die willen ze
gesprek met een speciaal voor dit ren moeten het juist hebben v;m de llloeite nemen om onsc.b.uldi. allem.aal zo Slid moge1ijk het
doe! in het leven geroepen ballo· klmten die zonder condoom wil· gc maavden te misle.ideo? Hoe. land uitheb~n. Met iulke men·
ten zat ~ Pat Pong. Maar onder. sen wenst de VER nict aan een
ta1:ecommissie, kv.-am er tenslot-· len! Het is gewOOII een drugs
te bericht dat na rijp beraad be probleem, en als zoda.nig zou het
tu
rpest'
wei' hi"• 'd tafel te 7.i.tten. Het is waar d<lt er
ssen
-' Heerenbon dn:a
'
en
ze kri' er e vroeger onev~~~~
~......I:ft
'
k
d
slotp.n was <.Ie
00 moeten "'!or en beh.and..ld.'
kt ve
d
tituti
veer aan·
tot Let Overleg toe te laten. Men . Met normale prostitutie beeft
~'I~~oS
e
)gt ~~ dacht ging na.a.r verslaafde hoe·
hild met name twijfels over de het weiuig uit te sta.an.Die tip"
S
s . ere naarn, en WI) ren. maar de werkWijze -van. de
u.chterban van de Hoerenbond, ' pelzones 2.ijn tiitermate louche;
:l~en~r~ var~gulize?genh De "_~~de J2taAu, i$.Jtd~a..ts!~_ j;qcn
~D derhalve over het draagvlalc 'als, k1ant ben je met meer dan
. dg
e . t ~e;,~...:~~~ .sterk veranderd. Ja, voOralsinds
van de meningen die door de' een wapdelende portemonnee,
wor e.D gewoon me ~-"5' de oprichting van de. Hoeren.
Hoeeenbond mar voren worden en je nJag blij' tijll als je met
me~ t; ~eenu:a~ gehter~s. bond. Oat h~ 7.e W4kker ge.
IIp:bracht.
se~ ill e ze
n en et e· SdlUd, als'h~t ware. 'Ze onder.
wordt beroofd. 'A1s we van de
•.Also~ ze ?:clf weI een achter
Plo.sti~tie' een bonafide bedrijfs· ~. d e~nd ~?eergevaIllg en. bandelen. nu oak met ,sekscluus
baD beZlttell", sputtert cill.boy tlk willen maken, dan moeten
11. e 0 e
gaatvo ~~s over a.rbeJdsv~:lOl'W'darden en del"
Vincent (2]), secretaris van de we juist Van die: gesubsidieerde , IlU) 7 0 proce~t van de.~bsldje .gelijke. 0 En' dar 'kwaiiteitskeW.-.
Hoerenbond. Hij werkte oor· gedoog2.ones af! Andere hoeren
op aan salarlssen, en d~ ~~ 'meek 'v(X)r-bonafide' oordelen
spronkelijk als vrijwilliger VOOl 'worden toch'ook niet gesubsidi· .~ordt :teed ~an fl~tactiV1t.el' . komt er ook. ZeeT binriehko'ft.
. ' " '. ,en, zo
praatgroep}.es..en m· }a. 't is spijtig dat de Rode Oraad
de Rode Draad, maar vertrok e e r d ? "
(bar met bonje omdat bij aIleen . "De StichtIDg tegp.n Vrouwen· .Ioopavon~~tns~achar WlJ Z1]~ toch) geen verenigingsstructuur her.ft,
-'- VU1
. d ik 00 k. maar'de FNV
I l.,,"
'ch ond ertussen
geenh PSYUllil
e stpatienten
maar postzeg~ls moch t liklken, l..--d
1liUl e ""l/vrrt Zl
W..
bb
li'k b': U4t
II e en geen ~ee e 1 e II' staat achIer ze. nat zegt toch wei
stmd nodJ.g; we willen een stem iets"
'
in hct kapittel hij het beleid. Cp.
.
heffing ';3n bet bordeelverbod.
,"L:::~=2~~ :5S't·~~~
verbeterue arbeidsomstandighe..
den, kwiliteitseisen voor seks·
j".". , - 
,;. ;"';/ ;.;.~ / -; .:'
clubs."
De Hoerenbond heeft over·
heidssubsidie
aangevraagd.

m'eepr:~lenbiJ
prgstitutie~overleg
'3:?i

de
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Prostituee mag
vanwege HIV-gevaar
geen bloed geven
Ir0:;.Y
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bureau. ',Daar . w o r 4 L : d e : : " " ":. ::,gemiddelde..' >,::' : ' pan boor
klant 'gevraagd· wat ·VOOt-:.' :', "'1
f'f ,,,.: '.:,.. , ~'~ kom~n en. meo...eek~ndver,
t}'liebijingedaclitl;'-n-hee~t,:Wan:,.
,~)qXIC 'au eu(: .,HII knlgt 'Iof zijn. '1e:1cunt ·~"~J.!i.~t'meer
ne~ hij ieI.Mnd ·,met rood ~La~.
.' ," .:,:', de doo(~nee~y.:·
. teryIg en alleen)~l~r;~~~p'~ir~t
· ;weJct. heb ik rood haar. Wi! hiJ
. ':'. .
•
.
,.:."'::':" bet goed aflO<?pt.1kJleb,yan . ~en
· een~llpoil~e meid. dan ben, ? , . , " <.mec;{err:rer1S 0R~~ilrj.PSYchiatrisch.:j~~J~~~e
.., ,

,:~~~~:~~~nikz.~~ .m~lsJe.

.

,ochterbank:.ik. ~rii9:;~erh' ~C;:~d:t~~~bIJ':¥~~~?"

~~1~':.~i', ····,',;,":;L-_';:;~·er:m'eheen- .~; .,' ;~*t~.~wf

"I"n' 'wee· tellen
weet'. I·K: "'h' ·:t- ,

J!le~komt

0» me'glI1gen)i~n.en

("hauffE;or'__
opMJen. Jk
't,
mannen
werk peruur'enreken tevoren~.
',.,'
"
.
.
~et 'Pro~rdell:.·paa:rom"¥n .ik
Dc vraag 225 gulden. Daar boud ik
. . '
, l i e v e r achef dan passIer. Ik %1tbe
honderd gulden aan over, Al.~ er
- '.
,
,::'
."
ve~ op de klant'-¥en ngga(timide
eeo uur bij komt,' ~l ik het bu,
. --,
~'
'collegaatje dat ~iI::tijdje\ijt'~liet
reau. Daar geve~ ze het door aan
.
e'
.
' .. vilkis ge.weest eJi'~S w~e~ i,sbe:
de challffew: die m de wagen v o o r ,
' :
gonnen, heeft vonge',wee,,- een
de dt'ur zit te wachten. WalLneer
,. __ ,.... '
.
paar klappen gekregen;'Een'anae
ze ~ets V<lll me horen wordt ,de'
' , ..
re collega wer(dl1or de'echtgeno
'd~uffeur~e~cht aan te belJe!l of,
" dooor FRANS "BOSMAN
t~ van. mar ,klant beo:apt endo~:
ili dat nodig IS, zeUs de <leur m te
._ '. . .."
dIe vrouw de c!eur wtgeslagen.
'trappen."
..' _
,
_ . ,. _ . _
, "lk,moet het,,,afkloppen maar
. '''Zo'n ch.iltffe~'is Ie-uk, maar
.
'-.
. '.'
de,eerste klant"die mjislaat. moet
het belangrijl<ste .is de manier genletten. op het condoom. op de kantoor komen. Op het toilet heb :neg- geboren war~en, Toch' haud
'waarup je'jezelf beschermt, Jk,ga klok en op je geld. Er wOt~taltijd ik .ovl;r hem heen gepiest: Her ik er rekening mee d3'tl;J::~at lean
opmijneersteind1ukken.~.Bin, 'gezeurd over condooOlS, Vooral, mocht !liet in Zij~ ha~:koinen ,gebeuren:' '-'-',:..: ' , ; ,:"":":'
nell twee tellen wee1)k of het ll1s ze dronken' zijn valt daar want hij meest nqg met de train' . ,:"Di~ Yak h~ft me ~tijd gefasci
geed zit ofniet.lk 1.lel{al.~ens:nee moeilijk over te'praten. Sommige naar· huis. zei hij,"·,
'n~erd, 'Jk ben als kiria ,~et 'sek
gezegd. 'Toen hoorde ik.-~lc.einmen klanten zijn
'heel bedr~eli in' , "Veel collega's'weigeren te pi} sueel misbruikt;:ik.·b.l,n: geen in'
in 'de woning, Uit wat i.e zei(],en. zo'n ding w~er stiekl'm af te' Wur-' pen of andere vrouwen te be.ffen., cest:slachtoffer, "ik heq- ·,.gekoil'n
niaakte ik. 'op dat hi!t am 'C:1nlgs men. Tach ben ik !liet bang yooi Jk doe veeL·maar ze moeten Diet voordeprostirutie, Ikkom ujteen
ging.", '.,
.
aids. II< het> tot nu to.l' vier keer. mijn. 'boofd vastpakken als !k be- net g~zin en .had - een keurige
"Als ik me met helemaal zeker . een 'klapper' gelJad, eeu con· ~g ben. Ze moeten 'me .Diet het baan. m~ar dit.iS mijn roeping. Ik
, voel ben ,ik extra alert. zeker hij doom dat scheurcle, Dan la<l! ik geYoel geven dat ik alleen maar vind 'het vreselijk -Ieuk. Jk' wil
mallDeu die hl"oben gedronken of me testen en wacht 'ik" af;' war cen Stuk ylees voor ze ben. Laatst meer bereiken·'.door. minder ·.te
aan de (oke zijn. Ik kijk dan cif,er heefthet vuor zin orO.
te had ik,een Pool. Die man probeer,. doen, ·Iedereeri ._'9lt<een '..proel<
_,
" ,
\ de miiJl iijf in allerlei vervelende ,openritsen 'en er een pik.uit sjor,
zwal'e voorwerpen in de I<amer raken."
"K1anten, hebbc;n de gekste hO\1~ge~ teleggen' en da~ bevi.el ren. 11< vind daar:",~ets,'aan.: Jk
staa.n die, i~ door I,et raam kall
gOOlen ill ik de chauffeur, mol'! wense~. lk heb cen tatoeage van me ruets, Nae,en uurwilde I.k, probeer de spantUIlg op te hO.u'
waarschuwen.'Verder hl'b' ik cen een hond 0Jl mijn schollcler; som wegga'an::Hij had wodka gedI'on;: ~en."
. , ,_:.: .. '.,: ':.',
busje traangas in ?Ujn ~,-p~r is migen ::'CageD of ik he~ nil't eens keiJenbe'goD,aan me te trekken.; ...... veel.me~en:de~~~~plke
eell wapen, .dus·,ip.egaalo BIJ .de ,met mlJn hOll:d,zouwillen do en. Jk heb .. naar het bureau gebel~" '.vrouwm, dlt . Yak·. o~4¢tQJ;11kt
Rode Ol".iad hebik cen CUrsus z~lf· Mijn grens ligt b,ij !?eeste'n I'll kin: 7.ogenaamd om' te vragen ofhij' wordt. Oat is 'onzin; ~~"41k.:~.!llt;
verdetligirig gedaail: Da:ar leggen. ~~ren;A=le sek~ ~ een cb~eCtie-' 11~ :eel}',uuf k\?n. kiijgen. 1J,l wer~ . "yak zir,:--:oel ~ ,m~.:s~,~!iJ1~.I)n~
'ze de nadruk op mentale weer~ .ve . mannendroom.De " m~este kf;)jj~he!d<:\eed ik .net.als<if:.het Illogen aUeen. J!l!I.~12.4~'ll;-~'!t~
· . ~aar~eid. ~ je leert j~ yerdedige?- ec_htg~no,t~s ~n vti-endiIp1ell,s~.an, biii:eal(', al~~r.. 'e1:n, ander¢ ':'~~' . i~ t~sta. :Ma'!-(~~~tJi.i~·!,rQ~
V~Jlwt Iiggende poSIOes ..m~t li· d~~ ~et toe. Ik: hang er e!!n PClJS' s~ra<il< v?9rJ~I~:~er:~lle.ld ~~' ::.':.~r Ik ze'het.~e~~~.g~~en, ~~t
chaamscontaet, Wanneer 11"~)\d kaarlJe aan en reken honderd gill"
.' "He~ g~YaarJ,iJ~Z1Jn,~ofr~ Zl) :de ':lacht ~~~1:l~n.;::YlP,uwen
zijn armen om je heen sl;idt. ben den extra. wal).t het gaat to& 'ten nen en' psychoteiJ.· Mannen :~le: ~e1?ben ill ~e;z.e ,.... ereJ~~.st~eds
,je immers maar een stap verwij- koste vanje Jijf. Ook
plaszidl :normaal :kuIUlen. voordoeil. weinig in, de.-inelli.~'-te-':~rok1<en.
d~rc;l v.an' wurgiIig.",
. poepsekS wordt .v~J:'.ge0-!1agd,'inaa.f9,ij'Wie irie~ps.. het knopj~' ;Se~ is onze _~ni~·ma.s.nf.1>etaaJd
• ~:Eigenlijl< m~tj~.?p a.t:ie din~:.Laatst rnoest.' ik,'bij' ~e~_~~~an :.~P" ,cii?~a<l;'. ~,h~R..*.e ~e~.ema~l;; :9 f oJ;tbetaa!~~~,~:'~~)~ ...
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Nieuwe poging om wetsQ11ikel te schrappen

Am~terdam in ac~le·tegen bordeelverbod
bereidingen trok toenmalig minisler va.c
justine Hirsch Ballin het voorstel in. Vol,
Amsterdam wi! samen met Ronerdam. Ocn gens hem konden de gemeenten zj~ ook
Haag en Utrecht a1snog proberen am hr.[ redden mer het voeren van eeo gedoogbe
kabmet Ie bewegell hel bordeeJverbod ujt lr.id. Daarmee waren de steden weer teros
de wet Ie schrappen. Oat bleck gistercn tij- bij at.
.
Amsterdam was aJ vrij ver gevorderd mel
dens ric behandeling door de Amslerdamse
gemeel1lernad van een nota over pl'ostiru, her onrwerpcn van cen vergunningenslel~
tiebedrijven.
'
,,,I, dal lot doe! had om de pros::irutie flU
Met pi)n en moeite probeert de hoofd' einddJjk keurig aan regels Ie binden. He!
srad de wereld van de prosu\\loe elligszins' srelsel kon 'veer in cen bureaulade gestopt,
in goede ban en te Iciden. Dat is moeilijk, wanr als overheid vergunningen verlenen
omdat de wet de betaaJde liefde in anikel aan bedl1j-C'l' die volgens de wet illegaaJ
250 bis van het Wetboek van Strafrechr zijn.kan nu eenmaill nieL
srrafbaarsteiL
.
De prosCitunenota die de raad aanvaaIlI,
Een eerdere poging op rijksniveau om di[ de, is ecn duidelijk comprornis dat weinig
wgenoemde bordeelverbod re schrappen juridische houvast bjedt. Het'lwml er op
srrandde eind 1993. !'ia lien jaar van vQor~ neer dat her gemeentebestuur afziet van
AMSTtAOAM ~ ANP .
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oprred~n legen ovenredingen'van her bO!
deelverbod. zolang her bedrijf voldoel aan
e!sen op het gebied van onder meer bouw.
en brandveiligheid en arbeidsvoorwaarden.
Zo mae nicmand de vrouv.",n verplichlen
om onveilig Ie vrijen of akoho\ische vetsna
perin gcn Ie dri nken mel de klan ten. Een
bordeelhouder <lie aan de voorwaarden vol"
doer, kan een gedoogbeschikking ktijgcn,
Maar tevreden is Amsterdam er nier echt
mee. Burgemeester S. Patijn stcmde in met
he! dringen~ ~erzoelc V<tIl de raad om de
drie andere grote slooen Ie be.'ovegell geza
menlijlc actie re ondememen in de nchting
, van minister Sorgdrager ,'an justitie, met als
doe! a.rtikel 2."0 bis alsnog uit het wetboek
te~ppen_
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Familie:8VO.nd hoeren moet
vooral:·Mi~t~'bekeerderig' zijn
0.
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Yvette weet uit ervaring dat
Van een onzer versl_gwers
Yvette: "Een prostftuee be
AMSTERDAM • De orpnlsatoren
lint vaale stieleem of anoniem het beroep van prostituCe in fa
van de eerste 'hoerenfamillea- met haar werk. Ze leldt dan een miliekring moeilijk bespreek
vond' voelen zkh net raamR.ros- dubbellewn. Vooral tegenovet' bur is en dat de taboes rend
tituees: xe moeten mu"" af· haar ouders durft ze nlets te ver· deze broodwinning nog zijn op
wachten wie er lanpkomt. De tellen. DIe vermoeden vaak lets gestapeld. ,,Als je op een feestje
belangenorganiutie De Rode ·omdat hun doc:hter plotseling vertelt dat ie hoer bent zit Je een
Drud heeft. ~n Idee' oyer de 0V'Ilr meer geld beschilrt dan ei
uur aan een gesprek vast", zegt
belanptelllng voor • Inform.' ',enJijlc llan. Maar ook de Instel
ze. "Relaties willen je het eerste
Ie bijeenkomst die vrijclapvond U'" van veel ouders verandert half jaar niet meer kennen. Pas
in Amsterdam spedaal voor' Iangzamemand. De tweede ge
daama kTabbelen ze terug ompartners, ouderS' en andere fa. ." n~tie ,na de seksuele revolutle . dat ze je toc:h wei een leu ke
leornt er un en die is zelf ook meid vlnden."
milleleden wordt gehouden.
"We ,ekenen nergens op". , n'~J»,andsdtoon." ,',', :,
De Rode Draad
de pre
zegt Yvette Vervw:r van De R~ ',;}~,;'Partnen
ton,e~" m~1
miere van de besloten 'hoeren
Draad. IlLangzamemand \ail·,:.~ begrlp. Sommlgen Xli" le
Anderen hebbehgeen pro
familieavond' in het eigen on
gen we de Indruk dat er In elk 1"
geval . vljfUen mensen komen. (.t:IJ~n met het w~ ofzien het derkomen aan de KJoveniers·
Maar het zal ons niel verbuen ~jJu!~t'fnaar al te graag. Ze -zlln burgwal als een gewone bijeen
als het er straks veertig zijn. AIs ;~1~tgaansvan onxeveer d~elf. komst voor prostituees optui.
de behoefte b1ijkt pan we met :,jAe,leeftijden kennen de wereld gen. Het is de bedoeHng dat de
dit soortcontactavonden door~", j~!:~'~~:"' "
, bezoekers op ongedwongen wij
ze bij een hapje en ~n,drankje
De vakbond van hoeren ont-iii1~;;:,/' ,.;",::~.r,:'., :" .'::0'.'" ,
leent het Idee yoor een familiea-,jH'Jl:Nli de}outcome' ovemeerst van gedachten wisselen. De
afstudeerprOject :;~~!~ngst. iVelen ):ijn ,lnng voor morganlsatle wll vooral "let
vondje aan
dat de ~dies in de om~ng ,~sle,':'%iektes, crl.mlnalitelt. 'bel<eerderig' doen. "M isschien
van prostituees venamett. Een Y\Volgel'ls Yvette hult aileen de is net voor veel famllieleden wei
gToot deel van de naar Schatti~1 I;~naligheid. .dekrant· terwijl de een openbarlng dat zjj nlet al·
leen met bepaalde problemen
30.000 vrouwen In Nedet:Ca!1d 'm~', ka'ntenvan het beroeP
dat met betaalde liefde de ,kost \J~IJ~praken bli;yen.' Ouizen· tobbcn. Misschien ontstaat uit
verdient, houeJt zijn dienstve~ :':,~n doendagelijks gewoon hun die kennlsmaking weI een
nende werlaaamheden voor re-:werk;' .,zoafs ,taxi-dtauffeurs. praatgroep oho. Daarvoor wil
laties en verwanten 20 lani mo- +Dlehebben oak een vorhoogd len we dan best ruimte beschlk·
baar stellen", legt Yvette.
gelijk verborgen.
riSicol'
'

wi!

sen.
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Roep om aparte

Turkse prostituees

travestieten hoek

'eervol uit het leven'

AM ST F. ~ 0" M

F. r moet een apart
kw~rtier voor tnwestieten komen
in h~l r\rl1';terd"rlI~(? Wallenge
bied, schrijfi de v~.rtrouwensper.'
soon van de CG&GO voor prosti.
tut!es i" de hoofdstad, T. van det
Helm, in haar jaarverslag over
1994. Vol gens Van der Helm
voorkomt nat con Oidcn met
vrollwelijke pr~s~i,uees en met
klantell die zith bedrogen voelen.
Het Prostitutic Informatie Cen.
trum in hcl Wallengebied twijfelt
aan het nut van een dergelijke
voorzlening
N~w
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De Turkse
staatsminister voor vrollwenzaken,
Onay Alpag(l, biedt gercgistreer
de prostitutcs de mogdijk om
vcrvrvegd uit 'htl leven' Ie Slap
pen en alsnog "tcr~ol hun brood
te vcrcliencn". Vrouwcn dic ver
klarcn zowe! geeslclijk als liehu
melijk niet meer in staat te zijll
hel 'Ill\;: VUll prostitute lIit Ie voe
re 1\, krijgen de status van 'ar
'beidsongeschikle'. waardoor ze
met privileges in het hedrijfs)even
nan de slag te kUllnen. De Tur\(se
arbeidswet verplicht onc1erncmi n
Ijcn die Ienminstc 50 werk nClIlcrs
in d ienst hebbl:n, am in ieder ge·
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Belofte maakt schuld,
ook in Spijkerkwartier!
d~

wereldproblemen 'op Am'
hems niveau. maar "olgens mij
klopt het verhaal niet helemaal.
D~ hoeren zijn in I\et Spiik~r
kwartier terecht gekolllen nadat
de toenmalige notabelen ze uit
het centrum hadden verjaagd.
Oat was zo halverwege de jaren
zestig.Eindjarenzeventigkwam
de toezeggingvan het gemeente
b~tuur dat de wijk van de hoe
ren en vooral van de daarmee ge
paard gaande overJast verlost • Hel OuderoemeS'$KontaJctArnIJeJn wenstdit sool'twerkplek
keJllliet op indl.lsmetertein J(Jeefsche Waaro, Als het am dc,
zouworden.
Het is natuurlijk schandalig dat club ligt, maghct Spijkerkwarti"r mer de gebaJ<ken pereIJ blij
politieke hotemetoten tot voor yen zitten. (Fot(J i/rchlel)
kort die belofte Dauwelijks se
rieus namen. de ellende in het delijk Op het matje geroepcn zijn best gedaan om de hoeren
worden.
laten verkassen.
moeSlen wordell; het gemeente
Spijkerkwartier maar lie ten uit
Zo bezien wordt de historie
beslu
ur
heeft
al
diejaren
niet
erg
dijen
en
door
de
bewoners
uitein·
MeUl1e respectvoorzijn visie op .
cen soortgelij ke situatie terech.
de prostitutie'inl~ctSpijkerkwar
te komC'll, MaM ol1ldat ond('rn~
tier een \>eetje anders dan me
lleer Rijl< wil docn voorllol11cn. mers dal nkt willen. moe len gt'
.De mcnsen die daar zijn komen wone burgers C'r maar mec blij
wonen. wisten dat het er plaals, ven ziltcn7 Volgens mij word! de
had". meent Rij k.Anders gezegd; slad nog altijd bestuurd door po
eigen schuld, dikke bull'. Alsofal litici. Die hcbben een al jaren·
;~.Es'cort~e'kt:ijgt:,
':Prostinlee voor .
die mellsen gevraagd hebben om lang openstaaDde schuld'in Ie
_,ge~
steOOfrallde'
lossen in het Spijkcrkwartier.
die forse uitbreiding van de hoe
renbuurt. Bewoners stonden Hetwordtnu eens tijddaldie po
I
achter
'de
tralies
'
:,
"
., .
,,,
litici de daad bij het woord voe
daar maehl'eloos legenover am
'! Leeuwardert - De geroeente Leeu
.
d:1t deexploitanten van de lokale gen.
MOOW -. De 39·ja!'jge
: warden hoef! geen rww·uitkeriDg te
overheid geen strobreed in de En hoe moet dOlt dan met de on·
Hoonise R.G. loste -schul·
•
ventfekken
aan
"
een
inwoonster
dernemers, vraagt u zich mis
. den van een eerdere steun
weg ge1egd kregen.
fraude af met een nieuwe , : van de Friese hooldstad, omdat 'xij
Daaruaast: er zijn ook inwoners schiel\ OIl? Nou. die wilen mel
'. genoeg inkoJUStl'lI verwerft uit '!ie
'len onrechte ontvangen uit-.
van het Spijkerkwartier die met wat betcre argumenten op tafe!
·'..P~$!!Jtie, Oat beeft de d~ presi·.
kering in decem.ber 1993 en
eigen ogen hebben moeten aan· moeten komen, Want als een ge
- dent van de sector bestuursre<:bt
januari 1994. Op· venock
meenlebestuur de stad nict lecf'
schouwen hoe hun buurt adll'er
van de hoofdstedd.ijke iecbtbanlr.:.
van ofIicter Van justitie me
uit ging door de komst en de baar houdt wor de burgers. vall
= r..H.:J..ter Sc:hegget bepaald. .:
vrouw I~ Keyser verdwijnl
groei van de hoerenbuurt. HUll ervoordcondernemcrs uiteinde
':
De 'YTOUW had via bur advocaat
'dj daarvoor zes weken ach
• I mr. M. A
Buys !atel! weten op 1
Iijk ook wcinig Ie verdienen. En
boegbeeld is de 8J.jarige mc
ter de tralir.s, orodat ook po
• januari 1995 te %ijn gestopt met
vrouw Klerk. .Ik voel me in mijn dat vorige gemcclltebC'sIUTl'n
litierechter rnevrouw S. :flip
.: haar esoort-activiteiten, m:Jar ··un" vrijhcid bepcrkt·. valle zij eer
geen ofwcinig oog hadden voor
vOlld dat G. haar re<:ht op
'. ODdenoek van een sodaal teeher
der dil jaar de efiecten van de de problemen in het Spijker
ceo altcmatieve slrt.f hedl
:: cbeur en wt adverteaties in ee:n pro
l<Warliermaggeen redenzijn om
I'l'Ostitutie kordaat s<l.mcn.
vcrspeeld. ,
· I viociaal dagblad is ,gebleken da:t zij
de huidige notabclel'\ tot eenzclf·
Ik kan me voorst<.'!len darde on
: :deb na die datum DOg steeds ~ ,
G. wMnietnaa.rdezitting
dernemcrs 0(> dl' Kleerschl! de gedrag H' verlcidcn. mcneer
boudt met werkzaambeden in
gekomeu, maar'raadsman
Waard ernielsvoorvoelen omin Rijk.
~,exotiscbe
Het verweer ciat het
A, Dekker VToeg nog ellig
;.bwuu door baar zoon zou zijn'
begrip voor zijn clil.'iile. Die
Aruhe~5E C0urant
'. overgellODlen werd verworpen, om
had hllar werk als prostitu.
'. clat in de diverse advertentic:s nog
ee professioneel aangep,akt:
11/04/%
• steeds h:aar naam en telefoolU1um- '
:(.ij huurde een pand in Am
, : mer stond vennelci Daarom'acltt de :
sterdam, was daar tel! ac
" president. bet ook onWaarschijnlijk
tiefin de prostitutie en vcr.
; dat de vrouw niet'in haar onder
huurde onder. Lange tijd
_'houd kan voonien.
.
genoot zij dus onler~chleen
Wel heeft de president termen
uitkering. Eerder werd zij
~'aanwezig gl:3cht'de gemeente'te ,
veroordeeld toL dieruotver,
", veroordelen ill de procesIcosten, ge-'
Jening en die was haar zo
" Jet op de omstandigheid ciat eer.;t tee
eoed bevallCll, dat Dekker
fri2;ch Dagblad
:: zitting het ODlStredeu besl\lit over
.w:ederom om 2:o'n werkslraf
, de uiilceringsweigeriDg uitgebreider
vroeg.
gemotiveerd.
'
08iQ4/SS
De Hoornse staat aUeen
al bij de sociale dienst voor
80.000 gulden in het krijl.
De,raadsman wees erop dat
zij aUes nu Jegaal heeftgere
geld. Zo is zij ingeschreven
bij de Kamer van Koophan.
del en draagt ze keurig op
ge~tte tijden haar btw af.
De soctale dienst wordt te
rugbetaald met maande
Noordnollands Dagblad
lijks 100 gulden.
Voorziltel'U. Rijk vall het Oncler·
neml!rs Kontakt Anthem (OKA)
nlocht zaterdag in dele kr.lnt
zijn zegjl! doeo o"er de (mogdij
ke) verpla:ltsing vall de ra:lnl'
prostilUtie uit het $pijk.erkwar·
tier naar iodllstriderrein Kleer·
selle Waard. Als ondernelller
veelt hij ~ich gesenaad in zijn b~
langen walloeer dat idee werke
lijkheid wordt. Volgens Rijk is de
prostitutie in het Spijkerskwar·
tier .eell historisch gegeven" en
kiln deze vonn van vermaak be
ler in die wijk blijven. zij het dat
de "lndvers~hijnselen volgens
h~nl streng aangepakt dienen te

':'.'
uitkering " ... ::,
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De lItocgcrc GPT-bus Is onlgcdoopt tot t1ppclbus. Dinncnkort kunncn Nljmeegse sl.TaalprosUuCcs hler t.crccht voor lncdisehc zorg,
Foto. G~r Loe Iten

Nieuwe 'tippelbus' ten doop geh()uden
Uoor unze vcrslnggevcr
Nl.IM~:GEN - Jlij wen! l:i~tCr1'11
orncicel ten ,1\lUp gehnudcII; llc
nieuwe 'tippelhus' vall hulpverJc·
nillfl.~i lI~lantie De Cirkc1.
8e1l select I:cf-elschall gClH!di~.
11a<lf hel terrein V'dll de
CVD ~cknlllell QI11 de hu~, die ecn
~tukou,l Merce(k!.~llUsje ~;{l vcr·
vant:en, te bckijken. II elemaal
klaal' i~ (h~ bus, ;.hlus S. Kersten
Vall De Cirke!, Ill!j( njct. ,,~;r moe
ten nog cell paar klcine dinl:ell
11<\11 vcrallderd wurden."

den wa.<;

l>C Ilicuwe tippelbus "een mUlle·
lijk ,,1 cen lCl'cn als Grr-bus
achler de rug; reed duur starl en
~treck n\n lie bevulkillj( tc infoI"
mcrcn liver de invocrilll: vall de
ge.~chciden afl'lllinzamelinR Ilc
elf llleh~r !:Ulj(': en uun;l'runkcliik
gruene buck wenl el:hler wil !:e

s]lolen en dra.1gl nu eCIl nadn'k
kdijk u[lsehrlfl dlll·ie 11lleen he
d'lell! is vuor I1\cdiseho hulpverlc·
nill/\ ann ,Ie SlrMlhoertJcs in de
ti[lllCI7.0ne.
lie GG II krij)\l cr cen ol\<ler7,()ch·
ruimle om CCII avond per week
5Jlreekuur te houdcn ell duor De
Ci rkol zelf 1.a1 V<\lluil de bus v:lll
maandag· lot en mel dOllderda~
l\VOlloJ ,Ie ~pllil()mruil en con·
,loomverkoop gercl(clrl wordell.
Hij dat allcs staal de airlsJlfcvcn·
tie VOUrtljl.

CJumffcurs
lluurlbewuners hebhen de vrc\~,

lIilllo~prukell, ursclumn
der W. JlOllljlC (l'vLlA)

welhou

dat

IlId

klcm ontkcnt, dOll de nieuwe hus

emk <LIs
tituee~s

'hu\sk~L111ef'

VOllr ,lc pros·
7,.11 l:l\iUl rUIlI:erCIl ell

daardoor meer 8traathucrtjcs 
~l\ ovcrlllsl - H'LlIr ,Ie lipllel7.one
7_,1 Lre kke n.
Y.chl gebruikt word I. de bus lrOIl
wells 1111& nicL, w,mt er Zijl\ HOI:
geen chauITeurs .- jc moel cr een
groot rijbewijs \'oor hebbell - die
de bus van zijn paTkee~tckkic op
Ioet CVU-tcrrein naar de tlppOl7,O'
ne en weer lerug willcn rijdell.
I)e Cirkcl verwaclJl eehler hin
nen I.wce woken twee vrijwillit:c
chauffeurs vour de bus lo helJbell
!:ovon<len: eenlje die de bus aan
hel hegin van de avoml na;tr .,Ic
I.ippcl7.lIne rijd l 011 een tweedl'
die ,Ie bu~ laler \VCl~r terul: na:\r
het CVLl-terrein brengt.
Overigell~ kost de nicuwc hus <Ie
J(C mecnle in 'lirecte 7,i n geen

Ilel
Gelders Centrum vour Versla·
C(~Ilt.

ving57.0TR, waarondcr hulllVCrle-
ninR~illsL,nlic De
Cirk\\l villl, kan lie a'L1,kOllp en
inrichli nl: van de bus dckkeLL lIIet
geld uit 181
vall funlben. Die zijn in lolaal
mel cen bcdrng vall runt! de 7.e
ventig nlille over
,Ie "rug gekumcn. Via cell olllwog
,lraagl de genlcente wei cen
~leen~o hij,
&1ngeziCIl de hulpYerlellers ill tic
hus (GOD ('n De Cirkel) gesubsi

dieenl worden.
S. Kel1\ten wilde gis(cren IIveTi·
gens geen comnlcnl.aar Itcl'en op
de cOlislalelinR vall de pulitill dal
er - in lcgcnstelling till Wal Ilc
Cirkel bcwcerl - ~MlI Arnhelllsc

lillpclaars 11.';\1' Nijmel\clI komen
IlU

Arllhem 1,ijn lippclbeleid wat
II or: rl ell kIanI.e II

a<HlllC.~c he rpt
Villi

stra:IUlOcrljcs hek(~url.

de Geiderla51der
ed. IhJ[Il.p.~ero
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De vrucgcn: GPT-bus Is o/llgcdoopt tot Uppclbu8. Binncnkorl kunnen Nljmeegse straalprosUuCcs Mer lcrccht yoor lncdilll:hc zorg.
Foto. G~( Loellen

Nieuwe 'tippelbus' ten doop geh()uden
onzc vcrsln~cYer
Nl.I M~:G EN - II ij wcn] l:iRtCN'I\
oflicicel ten ,Ioup gehnuden; lie
nicuIVc 'tippelhus' van hulpverlc'
nill&~i n~lantic Uc Cirkcl.
IhlOl'

8e1l select !\eZCIf;Ch~11 gelll)di~
den wa.~ naM het lerrein 1",111 de
CVD l\ekOlllell 0111 de hus, die een
stokoud Mcrccdcs~u1\ic ~aal vcr·
vanl\en, te bckijkell. Jlelernaal
klaal' hi de Ims, :I/olus S. Kerst.en
vall Dc Cirke), nu!: niet. ,,~;r mue·
ten Ilog cell paal' kleinc dilll\CII
aall veralldcHI wunlcn."
l>C nieuwe ti)lpelbus heert name·
lijk al een kven als crr-bus
achlcr de rUI\; reed dour starl ell
~lrcck 0\11 de bevulkinl: tc infoI"
mercn uver de invoerinl\ vall de
geschciden afl'lll inzamelinR Dc
clf lllelt~r I:UlI\': en lIufl;prunkeliik
grullllc lruck wenl edller wit I\C·

~Il()len en rlril.lgl nu cell nadnlk
kclijk urs<.:hrlrt dll.l-ic aileI'll he
dudd i.~ v(llJr IlIcldistho hulpvcrle·
nill/( ann lie stra.1thuerljcs in de
tippcI7.one.
Ik GGll krijl\t rlr ccn ollder7,()cb·
ruimlc om fen ;lVl)ll(1 per wtlek
spreekuur tc houden ell duor De
Ci rkfl zelf 7~11 \Ill.lluil (Ie hus v:lll
maan<Jag- tol en met c1ul\(]erdal\'
avond lie spllilomruil en con·
r1l1omverkooJl geregcJrl worden.
Bij dat alles staat de lIirlsJlrcvcn·
tic VUOl'Up.

Chauffeurs
Uuurtllewuners hehhen de vre(~,
uilJ-\esprrokcn, ofsc!umn \Vetll!>u·
ller W. 1I11111PC (l'vllA) dat nwt
klCllll untkCll\, dal lie nieuwc hus
nuk <lIs 'IUllsblller' VHl,r lIe pros·
litU<~I~S

7,.11 ~Ul

funl:ercn en

da.'ll'door meCT Slrnath(lcrljes 
en ovcrlasl - nMr de lip)lI':17.onc
7"11 tre kke n.

Y.chl gebruikt wordl. de hus lroll
wens nug niet, want or zUn 1\01\
geen chauffeurs ,- j~ moet cr eon
I(rout rijbewijs \'001' hebbell - die
de bus van zijn parkecn;lckkie 1If1
het CVU-terrcin naar de UfI pe 11,0
Ile en weer terug willen rijdell.
Dc Cirkel verlVaclJl cehler bin·
ncn twee wekcn twee vrijwilligc
chaulTours vour de bus lo helJben
gevonden: eenlje die de bus aan
het hegin van ric avomJ Ilnar ,lIe
l.ippclzlInll rijcll ell een tweed!'
die lie hus later wC\~r tt'rug llJ.;\r
het CVD-lcrrein brengt.
Overigens kost de nicllwc hu~ de
J(cnlr.cnl~, in llirecle 7,i n !:ecn
Cl~nt. Ilet
Gclclcrs Celllrum your Vcrsla·

vingszorK, waaronder hulrlvcrlc-
ninR~illSL1ntic

Dc

Cirkd v;llt, kan lie :!<lIIkOllp ell
inrichli Ill: van de bus dckken lIIet
geld uitwl
van fond~cn. Die 7,ijn in lolaal
mel een bcdrng vall runtl tle 7.e·
VCl1tig nl illc OV1lT
fie hrug gcknmcn. Via cell ()fIl,~eg
,lraagl de gcmcen(e wei cen
steenljc hij,
aangezicn de hulpvel'lellers ill de
IIUs (GGD ('n De Cirkel) gesubsi·
rlieenl worrlen.
S. Kel1\~n wilde gisleren IIvcri·
gens geen eommclll.aar /toyen Oil
de eOIl~tatclinR van de pulitic dal
l:r - in (cgcnslel1lng lot Wal Dc
Cirkel bcweert - ~Mn Arnhem~e

lillpelaar,; naar Nijmcl\cn komclI
IIU i\rnhcm 1.ijn lippclbclcid wat
a;lIlllc.~c he rpl II e<:
en kIa11 tc 11
V;Ul stra;\lllUcrlje~ bek(~urt.

rl

de G~iderland~r
ed. lh ]llleqer,
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"Meer hltlp voor bltiteillandse prostitlteeS"
.

AMSTERDAM, woensdl!g
Het hulpaanbod aan buitenlantbe
prostituees in Amsterdnm -zou moe-ten
worden verbeterd, hoewel de hulpver
leniDg en ge:tondbeidszorg aan dllze
groep III veelzijdig is, Yooral het veld·
wcrk door hulpvcrleners moet wor·
den uilgchreid.
Getrainde voorlichters, onder wie
mensen uit de eigen cultuur, zouden
een goede bijdrage kunnen leveren
aan met name de preventie van aids en
seksuel'l overdraagbare aalluoenin
gen. Ook kunnen zij i~ts betekenen bij
het onrlcrsteunen en doorverwijzen
vall prostit uees die met andere proble
menkampen.
Dil. stelt de vertrouwenspersoon
(rnigranten,)pl'ostitlltie van de 'Am
sterdamse GG&GD, Therese van der
Helm, in haar jaarverslag over 1994.
Vall der Helm hoopt dat haar suggestie
op politieke steun kan rekenen in de
hoofdstau. '-
·L_--.

I

Van der Helm is zc!f :leer acticf op vrouwcn zijn aang\!troffell.
straat in de AJnjterdamsc prO:ititulie
De geruchLen dat die weI in Amster·
gebicden. In 1991 deelde -zij het totaal dam werken, heeft Van der Helm niet
aanta! prllstitutierllmen (400) op in K\lnllen verifieren. De meeste c1uhei
tie.n buurten. dip. -zij met regelmaat be genaren weigeren deze vrouwen in
zoeht. Het 311ntal buitenlllndse vroll~ hun uitspaClning te1aten werken, we·
wen achter de ramen in Amsterdam gens "vel'moede criminaliteit". Uit
neemt nog steeds toe. Daarbij gnat hct het vcrslag blijkt daL eigenaren wan·
'\iooral om vrouwen uit Llltijns-Amc trouwig en op hun hoede zijn ten aan
rika. Zij vormden vofig jaar ongeveer zien van hulpverlenillg en voorlich
ue helft van aile COlltaeten in hel veld ting. "Het is la.<.tigom met de eigenarell
wetk: 635 op een totaal van 1261. lile i~ts van continuHeit te creeren", aidus
galiteit lJ1118kt veel vrouwen moeilijk Van der Helm.
bcreikbll8r voor hulp\'erlenillg en
voorlichting. Het verloop onder mi
Hct allntal trnveslicten in de prosti-I
grantenprostituees is groot.
Lutie neeml toe, constaleert Van der
Helm. De meesten komen uit Pllrijs,
wilar de politie hen uil bet Bois de
Sexclubs
Boulognc heeft verjaagd. Zij gedra
• In het verslag is tevens ee.n inventa-, gcn zich dominant. Prostituees in de
risatie opgenomen van sexclubs. De ramen naast hen zijn bang voor heu.
GG&GD bezocht 59 clubs. Daarbij viel Van der Helm oppert om de t.ravestie
op dat in tegenstelling tot de verwach- tcn in een speciale zone onder Ie bren
tinggeen grote aantallen Oosteuropese
_ gen. Dc prostituees hoeven -zich dan

I

I

'~

, niet "eer bedreigd te voelen. Boven·
dien schepl dat ook voor klauten dlli
delijkheid en worden vcrgissingen
uitgesloten, Van der Helm meenl dnl
daarmee ,"eel agressie kan worden
voorkolJ1en.

Twee jaar eel geeist voor
te stevig 'S~-spelletje'
OEN HAAGfOfCSTGEEST •
LOMAN UEfMANS

18\

Sloan mel ccn zwecp, knevelen,
ornle sex cn het planls!:n van
wasknijpers op gcvoelige Ii
chnam~delen. Is een man die
clat doel slrafhaar als de vrOllW
daar vooraf mee (nslemt? Dal
was glslermid<Jag bij de Hangse
rechlhank de Vlaag bij de be
handcling van een str:lfzaak le
gcn een 44·jarige Oegstgeeste·
naar. Hij bevestigdc eind 1993
mel een prostituee een s.,do·
mnsoehislisch 'Spl!1' Ie hebben
gespeeld, maar ontkende haar
gedwongen (e hebben.
OmClCr van juslj lie Van Ek
dachl danr an<Jcls oVl'r. "Er Z.ijll
grenzen aan de rommercii~lc
erotick. De vrouw had jnge·
slernu mel een softe SM maar u
gi ng te ver. In fei Ie is er sprake
varl verkrnehling". aldus Van
Ek, die twee jaa! cclslraf eisle
waarvan acht mannden voor·
wllardeJijk, De VTouweljjke ad
vocaat van de verdachte ko'n
nlels strnfbaars on tdelcken'
"Het is inderdoad cen typische
manier van 'he!" met elkaar
duen, Maar er waren verkeerde
ahpraken gemaakl en de vcr·
dachtr daehl dal hij mocht
doen wat hij deed, Hij beslelde
en beraalde voar sehueel ge·
weld,'"
De Ocgslgeesrcnaar had op
?9 november 1993 bij een
esconst:rviee in Amersfoorl een
VlOUW 'beslcld', Voora[ was af·
gespTl)ken dal het om SM zou
~nal\ voor ~oo ~\lI(kn per lim,

De prostirute werd 's. middags
door een chauffeur afgeleverd
die builen bleer wacheen. De
man had stevig gedronken en
began de VTOUW vaSI Ie bindcn.
Volgens de VTOUW werd de m~n
daarop geweldndig.
£enmaal tOt IIlSI gekamen,
maaklc de man haar los walllna
de (wee nag een kop koffie
dronken. De wouw had de situ
alit: cehlcr zeer bedreigend ge
vonden. Zc was de dagen na lice
voorval :leer geemolionecrd en
besloOf uiteindelijk aangif\e Ie
doen.
De Oegstgeestenaar ontkcnd~
hel l!xcessief gebruik van ge·
weld...Anders ga je niet nag wat
drinken nn anoop. Ik voel mii
oak in het geheel niet schuldig",
zel hij... En ik. beq geell kenner,
maar ik sluil niet' uit uat je aan
SM weI val<er blauwe plel'-ken
ovcrhoudl", aldus 7.ijll advocale
die om VTijspraak veoeg.
Van Ek vond dot hel ged.'ag
van de man niel ongcslraft
moeh( blijvcn. Er was a1 ewee
keer ecrder cen <lank.lach I tegen
,hem ingediend vaOI soongelijke
vcrgl'ij[l"n. tloewel het belde
keren niel lUI vervolgin~ kwam,
leek een van deze oude aangif.
I~S wei erg vee! op de huidige
..2elfs Ie vcel" , slelde de advo·
eale.
Van Ek vond 16 maanden eel
en achr maanden voorwaarde·
lijk mel een proefliJd van rwee
jaar een passendc slrar. Presi·
dent Bodewes van de rechlbank
doet over v.:cnien dagen uil·
spraak.

Voorlichten
Nog steeds belandt een aanzienlijk
aantal buitenlandse vrouwen in de
prostitutie via de VTouwenhandel. Van
der Helm pleit in haar jaarverslag voor
ondersteuning van buitenlandse pro·
jecten die vrouwen voorlichten over
de praktijken van halldelaren. Vorig
jaar maakte de Stichting Prostitutie
. Projecten Den Haag in opdracht van
het ministerie van buitenlandse zaken
een voorlichtingsfilm voor vrouwcn in
de Dominicaanse Republiek. "Het be
drag dat dit soorl projecten jaarlijks
kost, is in onze ogen een schijntje", al
dus Van der Helm.
(ANP)
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Het slapende gevaar van
-.-' besmetting met hepatitis

.f,~ •.,..."
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,~, ' ..;..;iAMERSFOORT - E~n proccnt V~D
.. ' "~.,' ,::.' aile M"derl,nders Is besmtt mel
~' '~',.. ;'S;;C,7hel "ep~dll5 6o(Cvlrus. NI"t Ie
"" .. ,;:{;_. '.; '1 de""en Wftl ~t hi) hrt virus
, )~' ,,:1 ~J;t> drult. Hel bn tftl IIJd dunD
'~:,::,:~ .i:::rt:.:VOOf1bt lenu.nd zlek wordt. He
, , ',,'.',.- ":•.;,_ p'lltis wordl vnspreld vtI DI~
-:~ '~;
spenn, en vaglnul Yodu. )ur
~
,'.'~:':"
II) ks overUJden 1200 xnelUen ~I\
'.:'." t
;- _.'-" '.'
'de gevolgeD van d~ lnfeftle. Vac
~;.
:> _..,.:: ,. dn.1t1e Is mogel/)Ie. maar 111,,1
;.. ~.., ";:'''' , , ,
. .', vonr elk type Ilepalltl~
....,. . ,",. ... {~~.........,,,..."'. - .;
"'.- -';;" . ; .".,.' .'~~' Op een confertnlie in ... mersfoorl
", .•: ~lpraken glsteren deskundigen
de mogeIljkJled en om de ziekle re
'" ~'lijf Ie gun. onder met'r door vaed
':?:::
natie VOOr ieder~n.
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"
'
,
:
:
"
'
a

,;J.
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, Hepuitls is er in Mloeten en malen.
.-Y'.,....
.' De vijf vananlen worden .unge
;

~~ dllid mel de leiters A tal en mel Eo

~~ A is de onscllllidigm en komt
mteSt biJ ki ndereu voor. Her vi NS

komt via ~mer voed.el of water
bel lilhaam binnen en verlaal hel
weer vi~ de otlliasting.
). van Hmum, inlel1liSi in hel Ac.1
demisctl7.1eke~tluis Utrechl sehat
dOll Hn op M viJf N~derlanders
hepaliris A heeft gehad. maar d~l

Leeuwarden wil regels
prostitutie verbeteren
LEI,UWAIIL)EN • l.ceuwardell
hel geclool;belcid vour tic
proslilu1ie m tleze slad mogelijk
versctlerpen, l3urgemecsler en
welhOIl<.lcc> clenkell aan hel
,"slellc)) van gedoogbeschikkin.
~en vuor scxbedrijvcn op de
WC~7.e. Ill' rosse buurl vall de
Friese hoofllstall. Door middcl
V'II1 de beschikkingen koIn iels
worden gcda'lIl aan Ile emanci
palle van proslilllCCS. altius wel
hom!cr Ap Timmermans.
WII

,Na alloo" van cen uisclIssie over
hel Lecuwarder prostillllicbcleill
kond,l.'& hij het voorslcl alvast
aall. (jlSter :Iyonll bogell tic !cden
Viln dc r;I:l(Jsconlnlis...~ic bcsluur
CII Illiddclcn zich over de prosti
(ulie in Ile ~lall_ Veel f118uslC1Jetl
vrot'l'cn 2ich af of de LecuwllC<kr
sexbcllriJvcn banllell hebben mel
de ~c()rganisccrde ('fill')"".lil";!.

"Zcker al> jc d" situalic van I win·
ligjaar gelc<.lcn vcrgelijkl mel dlC
V;1Il nu
Dc arbcidsomslandic.
he<len, de hygiene, de mkmnstcn
en de medis<:he verzorglllg l.ijn
Illel 200:l 300 procell I geslcl;cn,"
Dat m'm niet weg dal aile fr,Jc.
mel uill.Ondcring Vlln de
N ,cuwc Leeuwarder I'llrlij, zieh
uilspraken yoor de inslclling Ylln
gedoogbcsr.hikkingcn, Op dll:
manicr kan bijvoorbccld Yoor
komen WOt den tlal mim.lcrj<J' i·
gen ell iIIegale vrouwen in de
I'rostilUtic behlllden. Hel meren
dccl van tic flarlijen hoopl da( he(
Nederlandsc bon.le,:lverbud op
den duuI wonlt Qpgchcven. Pus
Ills <.I<,t verbodos ycrdwellen kun
nen gcmeentcn vergll n ningr.n
stelsels V<lor prust'l utiel>cdrijvcn
ontll'erpell,
I ies,

Disniclschef Ceo llalll;l1la vall
de flolilic Midden-I-'"csla",! std
dc de 1'1;1<:1 ie, !,eru'l N" e'l dan"
<:r 'prake y,II' r;,"dvcr",h',IIISCh:lI.
maar nvcr hel alCerJ1CCII Ioecl't de
proslt til tic in Lccuwan.len niet'
te maken mct l'nm,nalitl'it, zo
mehJde hi). "NaluurllJk k"m jt·
hier "n Il:...r drugsh;onllcl le(;"n
en soms is ietl1<Jnd in hel bel;l
van een pislll"!. Maar dal I~gt
nil.'b, ik ken \10k garageho"lkrs
mel piswkn". altius de pollue
chef.
I'"lit;emede,vcrker J;on Iliclkcma
'Idllc Ilal de "roslilulie in de
Fricsc hoofdslad niel Ie vergelij
ken is mel die in de Randslad.
Klaehten (,lyer overl,Jsl kumell
volgens hem bijn:' niel bij de poli
lie billllCII. Ook ,k posilie Y;lll de
prllStituccs is redclijk. tlenkl hij.

waarsehijnlijk nooit heert ge
merkr.
Hepariris 8 en C zijn d. groot5le
boosdoeners. Palitnren kunnen
geelzud't uf een leveronsleking
kriJgen en uitelll~ellJk leverkanker
of cirrose (verschromJl<'"ng vall de
lever). Vijf prOlenl van de gevallen
van hepatitis is ehroniseh, 0011 wit
ztggen dat het virus .1riJd in helli
chaam blijfl en aC1ief lean wordell.
OiJ C IIgt dlt op SO' proeent.
V.ceIn
Sinds lien jaar is er een vaclin Ie
gen 8. Voor C besual geen v..ccin.
Over de vr...g of het moel worden
0pl(enomen in hel Rljks-Vaccina
I;eprogramma ~od~t iederee n
wurol Rei mmunhee rd. zljn de
deskundig~n het nier eens. 1 eren·
sunden zlJn bang dOll mensen
zleh onveilig gaan gedugen, am·
dat ze immers loch ingeem zljn,
terwi)1 dOlI ..neen voar hepatitis 0
geldI. en nlet voor C. Voorsunders
vinden het belangrijk dOlt de bns
worot vermi ndel'll dar iem.lJ1 d de
ziekte Oberhaupl oploopt,
Mensen die veel mel bloed III aan
raking kemell - >,nals Jliervali~n

lell wier biDed regelrTlallg wordt
geluiverd (II ialyse) of hemofiliep
~li~nlen (toedielle" van hel biDed
produkl stellingsfaClor 8) en stll
den I en ge nees ku ode • worden Ie
vacclneerd. Hetzel fde ge Jdt vOO r
kll\dertn van lJesmelle moeders
ell veJ'Sl;lndelijk gehandlc;lplen.

IUslc ogroepe n
Ilep.ll i lis kf. n I bij na d e1:el fd e rlsl
cogroepen .ls Iliv.' het virus d,t
aidl veroorzaakl: mCllscn mel
w~selende .eksllele cOnlaCtell,
d I'Uglge brui ke rs en pcos{it utes. A.
l«ntv.an-Kuypers. hoard afllt-
hng infectinlekten van de eCl) in
Amster<lam. vin"t liar r1slcogroe
pell gevaccineerd moete'l worden.
nu er een goled ".. cein ~chikbaar
is. ,.,Hel is toch van de gekke dOll In
1993 de hellt yan de welkers ill de
gezondheidszorg niel was ing:~nt.
lerwlJI zij eell vertloogde kans
bebben am mel besmet bloed in
aanraking Ie kame')", aldus ~enl
vJ~n-Kuypers. Volgens hur Is het
I(otd mogeliJk ook andere risicog
roe pen re vacelneren.

ANP

'Prostitutie
strafbaar'
....0;..

STOCKHOLM - In Zwe
den, een land met een
vooruitstrevende reputatie
als het om seksuelc vrij
heid gaat, wordt prostitu
tie rnogelijk strafbaar_ Dat
g~beurt als de regering de
bevindingen overneemt
van een commissie van het
ministerie van gezondheid
di~ heeft aanbevolen dat
betaalde seks wordt ge
straft. nEr bestaan twe~
trends in Europa. De eer
ste is dat het een men!len
rcr.ht is om prostituee te
zijn, de andere is dat het
een mensenrecht is niet til
worden misbruikt", Aldus
Lii Orlov-Lempert., de se·
cretans van de commissie.
"In Nederland en Duits
land, vinden sommigen
dat het een beroep mo~t
wezen, Maar zo kijken wij
in Zwed~n er niet tegen

aan."
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Nag steeds aan het
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fen mannelijke striPpcr wi) de
kosren van een 20nn~b;;nk en
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j.CONDOOMS
Pros!jluees die zich als z<'lfst~n,
dig ondecneemster I>ij de he);;s·
Lingdiensr hel>bcn aangcmcJd.
mogeo hun bcro~pskosten af.
trekken. Dus ook: condooms.
glijmiddel, lingerie (uni fomt).
hU1lr van het peesk<lmertje,
waal<hond, SM"lttributC'n ...
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MEER WETEN?
Wie meer \/VII \/Veten over

aftrekpo~ten
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073 
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(gratis): 06 - 0543 (partlculleren)
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hen tcvrcdcn (c sleUen 1,Illl dHU

De rosse buurt
wordt
witgewassen
door Sletse van der Hoek
. '
llramJvclllgheid, rusl tijdCil,
branchc zelf IS al beZlg ordc
eell eiITcn
op zuken te stellen. Hl'l voor·
.
. I
pllm,crllllll en,
" .,
,
..
gC7.0lIdheidsdicnst: dergehjke
ciccI IS dal de sexmdlls(rle
. ningen zljn te verwach· nietlll.nger op cen hoop wordt
vOOrtlC
.
'.
I
ten als per 1 januan 1996 art gogoold mel c1ru~, WilPOn lnn·
')5Ubi~ uil hel Wetback V!ln
del cn gokkcn, Andcl'7.ijds, l'l.ls
- .
It
Slrafrccht wordt geschrapl.
bordeelbc7.0ek normlllli won ,
Het bordccl verandcI't in ecn
wnar blijft dun de prikkel vnn
"f Dc
hi'?
,
"
facUltalr proshtUltebedrlJ
tl
r:p el lVI Igo gc
'OU' I .
kk h
Anderzl)d.
evert
H TO E N , C0~l' en oog bel eJ'd /e over lIan d c wlllek e 'u"
"tne, van aulonlel'I en, 1
,Renee en
n Zl"n ,exc Iu b'n
I
I
waarom
wal
,e geen U tree h I k omen va Igens
Ian B't.
.
.
I'"
lnOOI/e' me ons
r' '( I . II~
1~ heb hel '5 middags al!e~le~ van po I~e P- ,?o,;~nhe~
al ~edaan, leg Ik.
gras blnnen om , e mClS)eS
'N<>v Cn', dra3g1 een man z'Jn bock Ie nOleren, EllIe kU1I1 geen
'Ieenlje Ban de steml"lmg bl., 'cell grate mond opzeUen want ~an
ze~en ze:, p8$ op, ..ndurs slullen
heelie kerel ~an mec~'
Het is nog nrel drok III hel bonleel we Ie lenL Om \aslposlen onder
v~n Jan Bik. zodal de halve zaak zullen de andere landen, er van
zich er mee bem~ll \'.1naf de ¥inden als hun besle melslcs na~l,
bank tegenover kijl<1 cen oudere Nederland gaall om Ie wnken.
Turk geamuseer~ loe Naa.sl hem Eigenlijk inleresseerl hel hem OIel,
Mana, die Turkse ....· oorden met legl hii, 0 r hel bordec Iverhod
hem oefent. Siraks gaal ze met plaats maakt voor cen Ilem~enlehem naar boven. Dan ook hedt de \jjk vergunningslclscl 'Hel IS va n
man in trainingspak zll/llteuze ~p de drup in de drup, wanl Ie houdt
Renee bepaald. Kame~ 2 IS ~nl, \:ezeik mel amhlenarcn:
decll manager Rila (",'ute ~k,es, Henk Klcin Decl<n\an, r,elege"'
bloemetjesjurk) in her ,"oorbllgaan heidgever Ie Beekbergen. 4:> laar
mee Ze he eft een mcu..·eling een ovd, waarvan 22 jaar III hel vak en
hand gegeven, llevraa~d of hij al voordien loodgieler, vermocd! dlol
een meisie op hel DOl! n3d of ccrsl de branehe niet ~ lliid gc\ukklg ~al
gewoon wat wit zincn cn drin~en, zOn mel de voorwa3rd~n d'.e
en wiis l hem een pick op de \'nlge gelTleenle~ gaan slellen aan p~osl~.
komen bank.
lUlieberlr'lven'. Maar de r,ee!t 's ulI
Prede, een uur laler dalen Rente de nes. 'Het komI er, per J lanuu,
en de man in lraininppak de open 1996, en het kom I goed, Hel zou
trap in de bar weer af HII pakl zijn (oeh een sehande zijn al. er voor
sporlta' en zeg!, na dne wangkus· wat hel oudsle, beroep va,~ de
sen voor Rita, iedereer. gedag, 'A~~ wereld heel, OIel ,cIs la15oenhjJ,s te
ie maar geen foto's maak\'. had hi) regelen vall:
,
.
mij gewaarsehuwd, 'mlln vrouw Denk daarbii aan, brandvelhghcld,
hoeh het niet te welC~;' Oe.w.eke afmelin~en raamp,oSIIlt;lle',!Il'I.
liikse sportavond is z,/n a.llbl om ruirnlen en rusllilden, w~rl'l\ld~n,
na aOoop nog even 'gevaneerd Ie medi.eh toezlehl, schohng. Ntel
neuken' in de Amslerdamse.Bullen aan een loondlenslvcrband, Een
W,eringenslraal nr 3. Als Ik hcm wcrkgever kan """ elsen dal de
vonr de deur op de sloep was hoer zij n of hanr werk doet. want
lesrngekomen, zouden we langs dal zou scksued gcwcld '",nnen
elkaar heen gekeken hebben_
inhouden; de proslitucc bli\fl hon
Oa'i nou Illsakl sc.xclubhoude~ Jan derd proecn! ?eUstandig. Wei aan
Bik (57. voorheen ?nderwIJ~er, een zUivering van de brand'e, Oe
"warl eeuw in de bUSiness) emgs
~rimineten en 'ghbberaar,s' CI
zins beduchl voor de nakende lovec! mogcliih vii. geen w,(was·
npheffing van hel bordeelverbod. construe lies mecr' 'haal <1IlS maar
Oal hel gewoon wordt, niel meer uil het schemcrgebred' En aan eeTl
brucieri!! gehelln i, Va~wege cell sanering, in Limburg hllVno,becid
civic Ie kwestie moes! hll een keer zi;n "eel Ie vcet b",.dcle1\,
voor de rechter, die hij herkende
'Oe d:>ad up zich is cen n'>rntale
als een vas Ie maar anon,eme k\ant l"",saeue van diemlverlcn",~. Hcl
van Zijll 'huis', Hij zal eer.1 mel de ('r naartoe \:aan wordl ~I, ahll,~r.
hand aan zijn gebogen voorhoo(J
"''' 01 Iw<d\Ou",:d ell 1-" I, de I~ k ii"
Tot de reehtel ook helll hcrkende
not-: heelllln\: ,"deem hh,,·tn
Nadicn is die niel mecr geweesl
Klclll Beckman v1l,,1l dat h'i, o(lk
Toen Ie elkaar in de builenwercld omuat bi! VOnrlluer i, van de Vcr
nog cen kecr troHell, zei de lech· clHglng Exploilan!ell nclaxh~"en.
ler: 'Er is loch geen 101 m~N aan
ziln cIgcn Flamingo Cluh 1O .de
als he! gelcgali.ecrd en nc;r"'alll
bosrand lanll' de .Ar!,hemsewr~ als
modclzaak llI0~.1 ,,,,,,chien, 1\1, een
wordl ell je vrou;-" lege" Ie znu
zeggen: hier heh Ie hondero ~ul. facil.la" bcdrljf waar de. Iw~all
dell, ga maar nanr)an Bik: (f):"
meis)es per lijdseenhelJ runnle en
dicns(cn IlUren. 'Dc goudel1 regel,s
rou ovedgens vijhig Ie W~II\1~.z~ln
voor hel popul,nre uurlancf bll J,ln
dal hel melSlC bepaalt ho~ vaal1 7.~
Bik boven: 90 gulden voe~r hel
110m! en waar ze loe bere.d IS. WIt
meisje. 60 voor de clube~plollanL) ze het niel docn rHet een klanl, dan
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weer envclupje, met illhuud nudig,
E.II dan sprcekt Jan Bi" nog niet
cens Over hcl gepalaver mel de II,'
cus am 101 een vcrSelljk te komell
ove,' de omzelhclasllllg,
AI mel al blijll "ij ,cepti~ch ov~r
schrapplIlg van arL 2S0b" uil hel
Welbo~k van Slralreeht. 'Voor de
mei.je" ~ou hel leuk zijn Niel dal
ze er de eersle honderd jaar voor
uil zullen l<Unnen komen. Ze zul
len lrouwens dan 001< belasling
moelen belalen' En Europa: 'Wal
hoch ze dal nlel ui I te leggen: II iI
Pfl)b~erl ze Ie bewegen. bela.~ling Ie
belalen. Condooms Z'ln verpltchl,
drugs verb ""en,
Wiltie (32) lddl me rand door de
villa. Dc dure bar: dranl"e 30 gu \.
den, champagne JOO, 'maar we
hoeven de ldanten nlel te anime·
ren tol drinken' De l>oudoirachtige
kamers: mel bad 350 gUlden per
uu r, 2()O voor een hall, uur,. De helf(
ook van de eonsumpllcs, IS voor dfl
"
mei.)'e. ' Dc meeslc bordelen. 11'\
Nederl.nd hanleren een "fiflytltfly·
k
verdecisleulel Dc rekWlslelen a 
m~r, Jeer. zwccpje,leosluums
I)c afgdopen vicr jaar waS ze jaar'
lilks viif maanden hoer, In vers<:hil.
lende club., 'fn de duurdere willen
\<I"nlen v,wk meer bizarre dingell.
"iesen in cen potje lerwijl je (oe.
l<ljla Naakl dansrn door de
kamer. 11< doc in principr alles,
behalve tonll7.0ellen en van neillcr,
weI achterlangs, mnor altijd mel
condoom TOl ielS dWlnge" laat ii,
me nlei:
Goede bedden: 'dal je er &een her
nia van kr;lgl', Medisehr conlrole,
'dal er geen melsjes mel een her·
peslil' of herpes Mn hun genitalicn
aan het werk zi;n: E.en gesehillen·
comlllissie: 'dal ie ergens lerp,ehl
kun! bi; een conlliel met cen club·
exploi Ian I en dal de rol VQn hel
bordeel
minder domil,,:rend
word\', Wit geld: 'dal Ie hel met zo
sncl mogc1ijk moc! besled.., aan
dingen die geen sporen nalalen en
van een bank krediel kunt krijgen
om een aerobic-ual<ie Ie begin
nen',
En nog mce, "e,wacht Willie van
volledl!>e legalisa!ie Maat bove",,1
_ ze brengl hel een ~aar keer ter
spralce _ d"l die erloe tal leidell
dal proslitulle niet meer vanzelf
.pn:kend in cen adem tnel drug.,
wapenhandel en gokkrn ove' de
long zal Baan, 'Wij zijn tach ullelll·
delijk Eewone mensen die werken
voor OilS geld: Terug In de huisl's·
mer liel Willie op de monilor r.en
aula hel grind van hel parkeerler.
rein oprijden en gaal naar dn bar.
'Kijken of ik gellO,en word,'
Volgens voorzitler Klein Beckman
is de branche ziehzelf a\ behoorlijk
aan hel Irimmen. 'Hel fenomeen
pooier zijn we in Neder\a~d onlgroeid; hel bestaal nallweh,ks nag,
We zijn doende mel een eigen
bedrijlsge~ondheidsdLen'l. In dik
drie jaar tiid hebben zieh 350
bedrijven aaneoslolen bi( onze vercnit:ing _ van cle naar schatling
dui~cnd die falsoenlilk genoeg ziin
om in aanmerking Ie komen: Maar
de builcnwercld reageerl soms nog
merkwaardlg hypoe,ie!. Credll.
eard.maalsehappijen die zes pro.
cenl provisie berekenen, hel dub.
bele, Banken die vaor kredletcn
verwij~en naar hun Luxemburgse
filiaa!. Dc Teter-raaf die begin dit
jaar de larieven voor sexadverlen.
lies zomaar mel 20 prOcent vcr·

honedc-. omoal z~ cr nlJUUl:1 V,lU
1'.',1 ttlaar weI evenvec! geld nc
VolI<sk,,,,,1 die hcJell1aal g",:JI
.,dverlclllic, occeplccrl. "
Hct lo<>p( aan m de FJanllllgo
Club, hel i, vrildagm,dd"1: half ,-e;
Ik open de voordeur per ongelul'
voor ecn man, zal,ennl"n, zo Ie
zion, wien' vinger 01' weg IS naa r
de bel. Hlj kijl<1 lang, me heen,
Andrt Hazes k\inkl niel a\ te
opdringerig door Biks bordeel. Iiet
videoscherm is duisler en b~ilfl >;0.
Een klanl het:fl een bandle met
Madonna bh zich, Russisehe Adin.
ka gaal slUn en schokl mel ~~ar
bcld(Cn
hel nleowe fllme \ou
dance like you fuel", roepl Sandra.
languil hggend 01' een b~nk Ze is
no~ moe vo n hel weekei nd c.
Negen, tien lllan(~n op ten avond
Een paar va'l een half uur ('moel je
soms ccht Banpolcn wtl je ce~ man
101 een ilooClepunl brengcn l, ee"
'superenergieke
lypes
,
h 'died loe
en op et eln
ren vllhaalden,
"
. Inag
lem~nd dIe, drle UUI speclaa op
haar had zllte"I wadllen,
'd b Kapol
I en,
met een gevoe van e enen ang
de oren geklapl' was ze (ens/otle
beneden gekomen,
'f1et IS gewoon lopsport', bea~ml
nen~e, 'ik ga een sponsor ~oeken
voor op mijn slipje'
III de hock van de als een volle
socieleil og~nde lage ruimtc mel
grandfouJards op de banken praten
Rente, Sandra, Cchne en Mona
(lVer hun werle en ervanngen
Zoals Ie vaal' doen onderling, 'J e
moel hel van c1kaar hebben, want
bu lIen de deur I,un ie niel met je
"e,hao! aankomen' Aileen Rente
(29. cx-verpleegkundigc uit Bra.
banI) maakl er nok builen geen
gehein> van' 'MI,,, ouders leven
niet meer en de rr.sl van de wereld
moe' me maar vom lieC nemen: Zc
i, e r vicr maanden geleden mee
begonnen omdal Ie schulden had
_ dal geldl denken ze voor neg~n.
lig procenl van hen _ en ze krll~t
vooral Nederl.lndse mannen die
"nil willen lulten. 'ZOU dal van
.
miin ulehle g kOmen?'
Mollige Mona en !iandla Zlj"
favoriet bij Turksc mannen, 75
proeenl van hun vaSlC eli. ntelc,
.ehallen ze. Sandra p.3, Am,ler.
damse.loop\.rcehleneol~eges)doel
hel "nds okl?bcr en w,l er na de
zomervakantle mel haar Turkse
vrlend mee 'lappen, 'Als /e .er te
lanl: mee doorllaal. kom Ie er
moei Iijk weer u il.' Mona', vrlen d
denl,( dal zil dlenslen draa;( hij
Telecom, MedLlerrane Ccline (28,
\.lil Franknjk) heert raamwe,k en
een snderc club gedaan" maar
vindt hel bij Bik hel 'gelelllgs.l en
het meeSI vrii', Hasr vrlcnd v,nd.
hel mocilijk Ie verteren; dien,
ouders mogen I,et niet welen. _
Bordclen legali,eren' D~n moel
hel voor he n 00 k goed gercgcld
worden. vinden zc Bij tickle,
7.wangerschap. Allrei< V:>ll beraep•.
kosten: zonnebanl<, make-up.
sehoonhcidsspecl~ljslc, dOllche. cn
ander rClnlgingsspul, gelnlddeld
200 g"ldcn III tic weok eeline,
'Orie sliple, gi.teten. 209 gulden:
Op ecn topavond v,erdiene" ~e
llOO, 900 ~uld"n. I'..en rcdehlk
wecl'l:emiddcldc' hedr.. ,,~1 1500
gulden, :':>wart. 'We klagen llIel, ~e
hebben er zell voor gekozen En
we hebben ook v.ok 101 ,nci klan.
len: Maar ai, hct wcrl, wil wO,rdl
en duurdeT, want de belasllng
doorberekend a"n de kl~nl, komI
dan oOlt de gcwone lelanl n~g, of
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ga"l die het locken b'l de llppe·
luars'er buitcn'
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Van onze Haagse re d actle

Den Haag - Ret verbod op
het houden van een bordeel
wordt afgeschaft. Er komt
rmee gemeenten
een wet waa
beleid kuneen vergunmngen
nen v?eren. De straffen op
allerlet vormen van gedwongen
prostitlltie
word~n
7.waarder. '-..
Het 'kabinet heeft di t gisteren
besloten. Eerder leed een wets
voorslel om het bordeelverbod
op Ie heffen schipbreuk in de
Eerste Kamer. De Senaat had
vooral bezwaren tegen de ma
oier waarop minister Hirsch
Ballin van Justitie het gemeente
lijk vergunningenbeleid had ge
regeld.
Hij wilde ~emeenten zelf laten

heIne t wil van
a
h ord eeIver h 0 d a f prostitu~es
}(

bord~-

beslissen: ze mochten zelf
len helernaal verhieden or ze vIa
een
vcrgunning
legaliseren.
Dailrdoor zoo er, aldus de Eerste
Karner, rechtsongelijkheid ontstaan in verschillende gemeenten.
. ,
De hUidige minister van Justllle,
Sorgdrager, gaat nu een wet maken waardoor gemeenlen di,e aJ
dan niet een vergunmng WIllen
geven asn een bordeel, op landeHjke regels kunnen terugvallen.
Tegelijkertijd wordt het bordf!Cl. verbod. zoals dat flU nog geldt.
opgeheven.
Zij heeft daarvoor de steun van
de Twee<ie Kamer. die het ver-
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ood achterhaald vindt. Omdat
bordelen ofllcleel verboden zijn,
bevinden bordel'lhouders en
zich in el'n
toestand IVat betreft de al bt'lds
omstaodigheden en sociale voor
zieningen
Sorgdrager wi! ook de stra{maat
verhogen voor de exploitanten
van bordelpn die geweld en
machtsmisbruik Ultoefenen te-

's.c~en:'er-

gen de prost ltuees , Ook het te~
wcrkstellen van minderjarigen
wordt zwaarder bestraft. Hoe
hoog dIe strafferl zullen word~fl,
kon Justitle glsteren nog nlet
7,eggen,
De maximumstraf op ml'nsenhandel. het naar Nederland ha
len van meusen om ze onder
valse voorwendselen in de prostltutie Ie laten werken, is onlangs gesteld op leS jaar eeL

