
voor de gemiddelde gebruiker. niet ze 
groet. ATF3 is tn aanschaf wat voordeliger, 
maar heeft als nadeel de vaak matige 
geluidskwaliteit. Het GSM-net garandaert 
een zeer goede geluidskwaliteit en 
maximale privacy. Ooordat het digitaal 
werkt kan niet ledere bemoeial met een 
scanner jou gesprekken af/uisteren. De 
kwallteit van GSM is vaak zo goad, dat het 
verschil met een normaJe tele1000 
nauwelijks te horen is. 
De toestellen kosten tussen de f 600,- en 
de f 2000,-. Afgezien van de 
allargoedkoopste modellen, bapaald de 
prijs mear de mogelijkheden dan de 
kwaliteit. Ook een toestel van f 800,· is 
kwaJitatief good, je kunt er aileen minder 
mee. Zo hebben duurdere modallsn 
ingebouwde agenda's, gehaugens en 
faxmogelijkheden. 
Over de abonnementstarieven moet je je 
door een PTI primafoonwinkel laten 
informeren. Er is zo'n ruim aanbod, dat ook 
nog per maand wisselt van larief, dat dat 
hier niet uit te wer1<en is. Wei is het goed 
om vooraf te bedenken waar je je portable 
voor wilt gebruiken. Het abonnements~ en 
bijbehorend gesprekstarief, dal je het beste 
kunt kiezen, hangt namelijk ster1< af van 
hoe vaak en waar naartoe je zelf wilt 
bellen. Schat dit niet te laag. omdat je altijd 

zult zien dat het toch wei makkelijk is zo'n 
telefoon bij je, even bellen is zo gebeurd. 
Mocht je echter uitsluitend binnen een stad 
bellen, dan kun je dam wei een interessant 
abonnement voor krijgen, waarbij aileen de 
gesprekken buiten je basisgebied echt duur 
zijn. 

Er zijn nog legio ander opties, zoals 
greenpoints. Oit zijn telefoons waarmee je 
aileen op bepaaJde punten kunt bellen, met 
ingebouwde semafoon. Oit is ook weer 
handig, aJ kun je er n;et op gebeld worden 
en kost het belletje jouw dus toch altijd 
geld. Wanneer js opgepiept wordt, hoet je 
aileen even naar een greenpoint te zoeken 
en je kunt gelijk, voor f 0,33, terug bellen. 
Greenpoints zijn onder ander, blokkers, V 
& D's, benzinestations, metrostat;ons an 
postkantoren. Een greenpoint met losse 
pieper kan natuur1ijk ook. 
Tot slot is het goed om te bedenken dat 
aile apparatuur ook te huur is. En dat ef 
steeds meer concurrentsn van de PIT 
komen, die veelal goedkoper en 
vnendelijker zijn, al heeft de PIT nog altijd, 
helaas, de sterkste mar1<tpositie. Een 
toestel kun je bijvoorbeeld bater van, 
bijvoorbeeld, Motorola kopen. Voor een 
abonnement ben je nog bijna altijd op de 
PTI aangewezen. 

"Netwerken vanuit de prostitutie"
 
schouderklopjes voor een negen jaar lopend project 

Op 29 maart werd er in een afgelegen 
buurthuls te Utrecht een werkconferentie 
georganlseerd, naar aanleiding van het 
negenjarig bestaan van het HAP 
(huiskamer aanloop proJect). Er werden 
workshops georganiseerd over drie 
onderwerpen : vrouwenhulpverlening, 
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aidS/soa en voor de echte liefhebbers 
"netwerkontwikkeling". 

De middag werd keurig geopend door de 
voor deze middag aangestelde voorzitter, 
Mvr.T.8oogaart van Transact, haar verhaal 
was nog prettig om aan te horen maar na 
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drie kwartier was mijn aandacht verdwenen 
en de volgende sprekers heb ik Hjdzaam 
aangehoord. De enige opmerking die is 
blijven hangen is dat "openbare huizen van 
ontucht" een stuk beter k10nk in de officiale 
aktes van vroager dan het nu gebruikte 
tenn "relaxhuizen". Hier ben ik het volledig 
mee eens. 
Ter afleiding werden we ook nog 
getrakteerd op een reeks video's ovef de 
Utrechtse tippelzone. Leuk om te zien, daar 
ik er jaren geleden ook gewerkt heb. 
Er werd nog de gelegenheid geboden 
vragen te stellen maar hier werd maar 
mondjesmaat gebruik van gemaakt. De 
rokers zaten te popelen om er weer een op 
te mogen steken. 

De workshops die na de pauze gehouden 
werden, werden wei leuk benaderd. Het 
was de bedoeling te brainstormen over 
altematieve vormen van hUlpverlening 
zonder over uitvoerbaameid na te denken. 
Een welkome afwisseling daar het grootste 
gedeelte van de middag in het teken had 
gestaan van "hoe goed de gemeente 
Utrecht haar prostitutie beleid had vorm 
gegeven." 
Nu verdienen ze wat mij betrett zeker wei 
een compliment voor hun reclelijk 
progressieve beleid, ...... maar om daar nu 
een conferentie aan te besteden. 

Ellen 

Hoe opgetogen was de ambtenaar van de 
gemeente Utrecht over "zijn" tippelzone. 
Als enige in Nederland waren zij erin 
geslaagd een gebied voor straatprostitutie 
te creamn waar de woonomgeving geen 
last van had, het veilig was voor vrouwen 
door de vele surveillance van de politie en 
de controle die er daardoor mogelijk was. 
Dit laatste werd eehter niet met zoveel 
woorden gezegd omdat er altijd wordt 

gedaan alsot het hele progressieve beleid 
Is uitgezet om de vrouwen een beter 
werkklimaat te bieden. 
De titel die de dag had meegekregen was 
"netwerken vanuit de prostitutie". Hoe ik 
dat moet rijmen met de inhoud van de 
middag vraag ik mij nog steeds af. In de 
inleiding ging het er voornamelljk om hoe 
geslaagd het project was en in de 
workshops werd aan de methodlek van het 
HAP ultvoerig aandaeht besteed. 
Weer waren er aileen organisaties op het 
gebied van prostitutie aanwezig en niet 
degenen waarom het ging, de heeren. 
Vanuit het Hap zei men dat dear bewust 
voor gekozen was omdat het anders een 
andere dag zou worden. 
Helaas zal dit in de komende tiJd nog erger 
worden aangezien steeds meer 
zelforganisaties moeten verdwijnen of 
gekort worden. zoals de Rode Draad. 
In de "vrije" jaren '90 is er een terug-naar
af beweging ontstaan. Alles wat opgezet is 
op het gebied van emaneipatie en 
bewustwording voor bepaalde graepen 
wordt nu weer afgebroken. Net nu we 
bezig zijn ons te mengen in de discussie 
die van oudsher a1tijd over in plaats van 
met ons gevoerd wordt. 
Moeten we ons bestaansrecht gaan 
bewijzen terwijl sr nag zoveel dagen zullen 
komen waar over hoeren wordt gepraat. 
beslist en besloten zal gaan worden....... 
Kunnen wij, als hoeran beslissen wat goed 
zou zijn voor de slagersbranche als je je 
stukje vlees altijd kant en klnar in de 
supermarkt koopt. 
Tijd om actie ta voeren. Wi; willen niet 
aileen gehoord worden, we willen ook dat 
er rekening met ons gehouden wordtl 

Kom op dames, tljd om een beetje te 
gaan freefightenlll 

Rico 
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