
(Van ooze redaetie wetenschap) 
AMSTERDAM - Niet aIleen bij 
voetbaIlers. ook bij toeschou
wers kan de testosteronspie
gel met een kwart stijgen of 
dalen, afhankelijk van bet feit 
of 'bun' dub heeft gewonnen

I of verloren. Studenten van de 
Georgia:'" State University Da

men voor en na de wedstrij4 
ltalie-Brazi!ie. de finale van 
bet wereldkarnpioenschap va
rig jaM, speekselmonsters van 
zowel Italiaanse als Brazili~ 
aanse supporters in cafes en 
bars in Atlanta. 

Zij onderzoehten de mon-
I sten later op de concMtrdtie 
testosteron. Testosteron is het 
b~langrijkste maunelijke 
selcshormoon. 

Volgens de lrider van het 
onderzoe.k. James Dabbs. was 

• 
het testosteronniveau bij elf 
van de twaalf' onderzochte 

I Rrazilianen gestegen. met ge
midddd 27.6 proeent. terwijl

Idie bij de negen onderzochte 
1talianen met 26.7 procent 

1was geclaald. 

d?Or JOS VER!LAAN 

AMSTERDAM - Verslaafde tip
pelhoertjes worden, op grate 
schaal en so;ms met geweld ge
weerd van de tippelzone op de 
Oostelijke HandeJskade. Hun 
plaats wordt ingenomen door 
niet·verslaafde vrouwen en 
door transseksuelen en ~
tieten uit Oost-Europa en Zuid· 
Amerika. 'fijdens piekuren :djn 
de manlijl<e hoeren op de tip
pelzone som~ zeU's in de meer
derheid- . 

Politie en de stich'ting De Re
genboog bevestigen de indruk 
dat de populatie sinds de zomer 
ingrijpend is gewijzigd- De 
'tran.sen' en niet-verslaatde 
hoeren maken bet grootste dee! 
van de tijd de dienst nit. De 
eerste heroineb.oenjes verschij 
nen vaak 'pas ver na middeI'
nacht. 

De tippelzone in Rotterdam 
maakt een soortgelijke ontwik
keling door. Oak claar verdrin
gm transen,en gezonde hoeren 
hun vers1aafde (Ollega·s. blijlct 
uit de jop.gste voortgangsnoti· 

Kijken naar 
voetballen 
bemvloedt 
hormonen 
Brazi!ie won na bet nemen 
van strafschoppen. 

"De testostt'.ronspiege! en 
het gevoel van kracht ciat er
mee gepaard gaat. stijgt als de 
proetPersonen rich verlusti 
gen in de op hen afstralende 
overwinning en daalt als zij 
een 'plaatsverVaDgende ne
derlaag' lijden." zeiden xij on
langs op de jaarvergadering 
van de Ameri.kaanse Psycholo
giscbe Vereniging in New 
York. 

'Transen'
 
veroveren
 
tippelzone
 
tie van de Rotterdamse GGD 
over de tippelzone aan de Keile
weg. 

Volgens de GGD willen xij in 
de buurt van dealers blijV('.n. 
omdat onder de Rotterdamse 
heroinehoertjes crack in op
mars is. J)eze dope geeft een b~ 
vige. maar korte kick. De boer
tjes moeten daarom vaker 
drugs scoren en dus regelmati
ger geld verdienen. 

Zowel in Amsterdam als in 
Rotterdam signalnen hulpver
lene.rs en politie een aanzienlij 
ke verspreiding van. heroine
boertjes our andere plaatsen 
in d~ stad. III Amsterdam is dat 

De onderzoekers merkten op 
dat'na de wedstrijd er oOk dui- I 

delijke verschillen in gedrag 
waren tussen de !wee suppor
tersgroepen. "Verschillende 
Brazilianen nit ons ondenOek 
lDOt'SteIl worden gearresteerd 
wegens gewelddadig' gedrag. i 

De ltaliaanse mannen maak
ten daa.rentegen een gedepri
meerde en apatb.ische in
dnlk..•. 

"Ze waren ongelukkig door 
het verlies en enkele man.nen 
gingen voor het onderzoek 
verloren omdat ze geen zin 
meer badden em speeksel
monster te laten nemeo." 

Het onderzoek toont vol
gens Dabbs voor het eerst aan 
ciat ook toeschouwers opge
wunden rdken door de compe
titie: "Je hoeft Diet zelf te 
vecbten om biocbemiscb op 
em ved1ter te lijken." ' 

Dabbs baalde. enkele jaren 
geleden de media met zijn be
vinding ciat strafrechtpleiters 
hogere testosteronniveaus I 
bebben dan andere juristen. 

He-to ~rool ')..$ /5 /~s 

onder meer de Czaar Peter
buUrt. de BijImer en de WaIlen. 

De 'transen' in Amsterdam 
vinden buiten de openingstij 
den van de tippelzone vaal< em
plooi in de raambordelen op de 
Wallen. De niet-verslaafde 
vrouwen wekken de indruJc met 
altijd, pl'Ofessionele hoeren. te 
zijn. maar de tippelzone t.e ge
broiken als ze sod geld Dodig 
hebben. Een stadhuisambte
naar heeft het over 'onder meer 
vrouweri. die to hun vakantie in 
Amsterdam finanderen·. 

Burgemeester Patijn is op de 
hoogte van de aanwezigbeid 
van transseb-uele en ni~ over
slaa.fde J.1Oeren op de tippelzo
ne. bevestigt een woordvoerder. 
hoewe1 nog niet duidt"lijk is of 
die trend rich voortzet. Em ~ 
gelijking met de Rotterd.amse 
situatie ~jst bij echter van de 
band. 

"Rotterdam beef! geen r.mm
bordelen en dan is bet logi.scb 
dat de druk op de tippelzone 
daM grater wonlt " 

T\e:t Ru-oc 



Actie teg~n l(.olllst ill~gale.. p,rostitue~s 
. Van' onze 'verslaggever Datuili 06/10/H 

JERO,EN CORDUWENER 
de Limburger 

MAASTRICHT - De landelijke. Sti~~ting'T~gen Vroti~en- jes, hetgeen neerkomt op een I 
handel (STV) wil in Polen en TsJechle de.k0II:!st ,,:an dwzen- totaal van ruim duizend 
den illegale vrouwen in de Nederlandse prostItuhe prober~n prostituees. Het percentage I 
tegen te gaan. Vandaag presente~rt ~e STV een 'pla~ waarm van de politie leidt tot 20'n I 

zij samenwerkt ,met Poolse en T!I)echischc orgamsaties. 950 Oosteuropese vrouwen i 
. i

Sinds de val va'n de BerJ.!.jnse 
Muur in 1989 komen er Jaar
.lijks dui2:end~n vrouwen uit 
Oosteuropese' landen naar 
West-Europa omer te wer
ken in de prostitutie. In de 
meeste .gevallen wordt de 
vrouwen door handelaren 
een baan in de horeca voor
gespiegeld.
Eenmaal in hel westen aan
gekomen, blijkt het om pros
titutie te gaan. ,Met chanta
ge, gewelcfen afpersing wor
den de vrouwen in de borde
len v.astgehouden. De vrou
wen' die benaderd worden 
(of zelf reageren op adver
tenties) zijn volgens de STV 

MCI<OIddijb bdidu joamali.~ Ilanddctte 
d. Wit (CD f«at IIitgdlrachle film. 

Em jooge 1'TOUW IllCt de uiuoaliDII flIJI mJ 

cavia ...mr als SIll-boa ilL rokyo:: Em k1ant 
l"il <!4r It. staaDd, op de Ycnstaw- 'RID 'rtl 

. boog. lJliqJdglmn boidgdlollW,· zwod «I' 

llit40gc:oclmCl 00ac koGt ~ ZijD fdlltasie 
baft ce IIldkm (IJ(I wrilQk lICIlal op 'gdJe 
WalVTOUWCD' die 'mitt! liem wiIku dan em 
hard. pit ill bUD ku.r '. DC boer, Ai gchettll. 
sloaSl er lIia clem Il<I .babooJde. =ge 
COIIIlll@dos ell ved Saluld ill om die CClVaU

dIg< opdrccbr 0: .clbn:nga. Kijkcnd' oaar de 
Joogi. trage scioe dmk je: It Un btl: IIict, 
stUlI1 hoar wqj, zcade vGo ~ gdd. Doe·he! 
dan, mIl:, 10 lIIOCiIijk is dat roclI nia? 

.1IitriGdclijk krijgt de lIlaIl hQ(lJ'.O¥a' «II grC!lS 

m zWClal.l Yall lll5pODD.iIlg r<l<lkl !( ZOW<IQ1 

ill tn1JlCC, 

fell goede boer lr4lllwogstC!lS sp(ICI ddl l' Wl 

Mj' is. mo<U bij Ai lijkt de ODhmligbcid 
.opro:b~ Niet dOl het de brwllStt klo.ot deert; 
hij antleml. a au kiclr aan om hoar 1lI ~ Ie 

krifgtn. Ai mag baJJ wd aktllldijk zijl1. 
Wdlll d. JIl«S!U die bl1QC mhuurde hec:fr hoar 
.val gdanl. Ha bUjlt ge<!Ulmd<: de ~J, film 
em ",adsd W,It boar dl ij fl om als boa (c 

m:rkm - <II dOll nog ill dit lastig(spo:ialisln<' 
&glSltUJ' Kyo Murakami bceft WIll Ai em 

. in Litnburgse dubs.. .
vaak }on&, werkloos en heb- Trijntje Kootstra van STV: 

. ben geen inkomen. In 1994 hadden we 168 
\:,,~lg~ns ~egevens van de :p~- i ~eldiJlgen van vrouwen bij
htie In S1ttard e~ de pol!tie onze. stichting. Daarvan 
van ~oord- en, M1dden-L1rn- kwamen er 160 uit Oost-Eu
b~ 1S n.egentlg procent van ropa, twee keer zoveel als in 
de m Lrrnburgse s~clubs 1993." De ache die de stich
werkzan:te ~ouwen illegaal ting nu heeft opgezet; samen 
afkomstlg Ul~ OosteU!0pese, met Poolse en Tsjechische 
landen. In. L~burg 1S met. organisaties moet die landen 
n~me de 'politie No~rd- en wijzen op de ernst en om
~ldden-L1mbw:-g actle! be- yang van de illegale prosti 
Zlg ~et deze ~~oblematlelf· tutiein Nederland. "Te vaak 
~t L1m?urg z1Jn naar scliat- gaan jonge meisjes met ver
tmg zo n honderd seksch~bs 'keerde verwachtingen ~ar 
(de privehuizen en bars met het westen. Ook als ze weI 
mee~erekend). Volgex:-s de weten dat het om prostitutie 
polibe werken ~r g.enudd~ld gaat, weten ze nog niet dat 
in elke club zo n tum me1S- hun verblijf hier illegaal is." 

n R. G S e. p L e en 'be ( 3 sI 

.bocrsun rich om «. ttgliCl:l dal It naoir IIlI<II' 
slavin WlllIik-~-~ .. geroookt. u kDml em hoa lOlIdCD gaOl!. Vrouwm &coken d<Jr
Ilia ui! de veri. Zt. gaOl daclloos, (lCSlid al 

tal tllllWJ JlCbm <I<lll mkviDJll'\'aJDOlltD In.lllOl«b.istisc.b-IllDI<lntiscb door 'he! kYtII hOt vasdUjasd hal sim. Ha is bon toll om
 
G<c:Dgrota CQQtroSt da.n aia, boor ttgen~
 . n«i Ie kijkm op de ><bid, diCllSl>'alaling ell.
 

spethta. mJ wakdijk ,1Iil5lekmde mcesuns -ct '<al t4 "tlIhcm·lt.~. Ahijdigbeid til
 

die edlr gmiei \IlIII boar n:nnogQl de mach! .llIlWMIdhcid VOJlIICll edilef'ge<D goaIe \'0(' 


.vaII.d. YI'Ouwdijkt sdaualitcir voJ.)a!ig oil [( .diassbodem. roor = opt;l corded OI'U Tokyo 
builal. Ryo portuttmt baar, voo!3pdboar, da;adCllCC- Ha ii all .nimige fdm, gCDookt 
oIs .«l) ommar:g atkegcbruiksttr. Ook de 'i'OOr Ioffe klcillburp die kecr op ~ bet 
ld<llllr:ll lijo iala \'OOr ncb ~rd. Em VOD bedd V(lD. de ~d van bocrm al InilI 
de CICl<= legl dot .de JOf"l'IS'. S/IZllmkviDg k1ClD(CII beYestigcl willm riCll, alIl dllOl1llee 
zj~ is. Ill({ Sl1l als sympworn. Hoi YU hUll eip lIVen lnOOiu til gaoOOer of re 
DlOcimd QI gr<llllit. lO'n film O>'U em zoge scluJdcral; Is bel. Diet. medijwekkmd dot 
DOomd COfltravasitd lhtlllo die zic&df ma l1lCllSCll ~it oodig bebbaL? .. .. 
an 'maaw.happWjkc' boodsdIop roll({ rcch t  G<voIg VdIl die alIISGI$IlS _ behoac!tnd.c 
I'lIlll'digen. ", lUC!ISCIl, {cmiDisuD Cll 0Ddae P1Ollr.ssi~ 
WIICIIllllI is Tokyo· d<r.adtDCt em .cuhfilm. lingcD is dill hoam iD aD schemcri-verdd 
gcwordro en wo.l usr 4al ov'!. ber festivaL moetm wakm. Bai jc 90cd ill Ie v<lk. daD 
publiek? H(.[ il de ~!lC moroJisucrule Iihn oogst Je nooil applolls. WQlIl JliemGDd vOl cchl 
ova plO!olionic. Gro Dlij own Working gclaYCl dll.l je .lil werk wi[ docn. Je moct wd 
gills (liuit Ronlm. 1986) aI Whart (KtD ijmsterl< zijD <ll over bov.idddd talml 

bcsclUkkcn am iCl:l \IllU je ~ oczicbtllan.Ru.udJ. J99 I). die:o:%1 Dia-SoCIItillllmttd CD 
vaguis& - ~00ll i.< mokCll. Zelli de plllstil<lIIktlseh bedd sdJmeD YlIll het beroep. Ha 
tutidwD Roscmaly (I\cni Clair. 1958)·lictis ole ill 'fOkti O~Cll dol OIilUlUllIiDnaal$ 
diI:. Q~ zijD. ",eo=s' ovabcxlige maldem ~rogImim' !i~ docl de lIlaIld· Vll!Jm 
bocodsrbap. ~rer rim dOlI Toky& dt£adma.zodIo btl. anderwaP kraclde scb (Cl' spMkc 

lrom~ Ec komI ee<l niae b=luiktheid al 
~madettt de Witall Iich«. SlIpaioncqt OYtl ben. MalW<Il 
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it IS daJ. hel
out:tW---'~nning' __m-.1Iier zllC moeizaam hocft
 

craan worden ge

~ p:idI:s IA iCil.c ook nu al. Het pro

.....-~ a. _ geldeade eisen is ecb

ekt aan mogelijkhcden
 
ing CMlIl af tc dwingcn.
 

wordt voomen door de 'ge

~ning'. Deu vergunning
 

worden vcrlaegen a1s men be

over ceo 'gcschilctltcidsverlda


ring'. Die vecklaring kan worden ge

mgen aIs men voldoet aan de inrieh

tingseisen die de stcdelijke wooing

dicnst stell aan de ruimtc waarin de
 
prostieurje plaatsvinel!. Voor wal de
 
raamprostitlltie belrCft conrroleert de
 
recherche VlUl bureau Wanllaes.,uul of
 
in de ruimte waarop de vetg\lnning be

trekking beeft volgens de ~eldellde
 

voon:chriften prostitutie mag worden
 
bedrevcn. 

:. 
Voor I«:t afgevcn van de 'gedoogver, 
gunning' woldt zo gecontrolecrd of 
.....ordt voldaan aan de r,eslClde eisen. 
Na het afgevcn van de vc.rgunning lean 
worden nagegaan of de ellploilaltl zieh 
aan de ge1dcnde cisen hou(h. De polio 
tiek becbt zeer aan het - sncl- iJwocren 
van w'n ltaodhavingssystcem vanwege 
de toenemcnde problemcn in deu be
drijfstak en de wms om uitw:wien Ie.. 
gen te gun. De belangriJkste daarvan 
zijo de bandel in vrouwcn. pl'UStilUlie 
door ilkgalen en de georganiscerde en
minaliteit 

lCcenijde van de sneUe invoering van 
ceo rigoureus systccm is clat de Ir.ans 
bestaat d:a1 het bestand aan iUegaaJ in 
NederlaDlJ veiblijvende prostilUees., 
roomenteel ~eschat op zeventig procenl 
van bet totaal. uit bet ticbt: verdwijnt 
Z.j zouden bUll werle: in een minder 
traceerbaar circuit hnneR voortzetten. 
F.en van de mogelijkc gevolgen is dat 
door bet ontbrekcn van afdaendc me· 
disch taeziehl en begeleiding in cle di 
Tecte nabijhcid risieo's ontstaan vOOt de 
volksgezondheid. Door lecgst3Jld Vle
zen exploitanlen kwaliteitsvetlies voor 
de in de Wallen resterende bedlijVlg
heid. 

1:)" 0 v....cte.. 13\ nne- n 0-lc c.\. 
1. ~ ~ 5 ~ (Y\ u-l 

Hoerenbaas krijgt milde :Strclf' 
GRONlNGEN .. De Groningse rechtbank heeft'de 32-jarige voorma
lige baas van het escortbureau He & She wegens uitkeringsfrau· 
de vcroordceld tot drie maanden voorwaardelijk en 240 uur 
dienstverlening, De officier van justitie eistc twee weken geleden 
een gevangcnisstf"<ti van Vijfticn maanden, waarvan viji rnaan
den voorwaardelijk. Het aanmedcelijk mildere vounisheeft te 
maken met de o'ngeneeslijke zieI<:te-waaraan de man lljdt. Na 
een tip deed Justltie in'april vorig laar invallen in Groningen en 
Nieuwegein. Behalve ontduildng van de belastingkwam toen 
ook boven water dat de escor:tbaas het GAK voor een 510rdige 

.85.000 gulden heeft getlld.Hij heeft inmiddels een begin gee. 
romt met het terugbetalen van de ten onrechte verkregen 
WA(}"uitketing. 

1~'10-'g$Ho.o.r-leMs DogblaJ 

o L{. () be. r
e, {' d c:. YYl, 



Voorlichting 
Oosteuropese 
prostituees 
in Jjrnburg 
MAASTRICHT' - Oosteuro
pese prostituees die in Lim
burg wcrken, worden vanaf 
september door vrollwen uit 
hun eigen taalgebied voor
gelicht over aids en ge
slachts7.ieJ..1en. 

Het gaat om een project van de 
SOA-stic:hting, die zich bezig houdt 
met de bestrijding van seksueel 
uverdraagbarc aandoeningen 
(SOA). De stichting werkt salllen 
met de Gemecnsc:hapI'elijkc Ge· 
zondheidsdicnst (GGO) Zuidelijk 
Zuid-Limburg. 
Oosteuropese prostituees worden 

,via de gewon.e hulpverleners slecht 
bereikl De laal is een grote barrie.. 
reo Vanaf volgende roaand geven in 
Limburg wonende vrouwen uit 1&ie· 
ehie, Rusland, Polen en ex·Joego· 
slavie daarom de voorlichting. 
Een zelfde project startt!': eerder in 
enkele grote Nederlandse steden 
voor ,en door Latijns-Amerikaanse 
prostituees. De resultaten waren 
erg succcsvoL 
In Noor<l-Brabant en Limburg wer
ken veel prostituees uit het voonna
lige oostblok. Vit een inventarisatie 
onder de Middenlimburgse seks· 
clubs' bleck vorig jaar dat 7.cventig 
procent van de prostituees uit Oost
Europa komt. De SOA-stichting wil 
clan ook vooral aandacht besterlen 
;\.iI1I l1eze dubs. Eell 11 lwee kecr ll(~r 
week hcr..ockcn vuorlicht$hm; de 
clubs om da.ar groepsvoorlichting 
ell {~ond()om-dcmonstrllties te ge· 
ven. 

15/0B/95	 Dagh13d ~oor 

!loord-Ll111hlJrq 

* Hoe kom je als Aids-onder
zooker aan voldoenda sper
rna? Een lening bij een sper
mabank is uitgesloten, an je 
mannelijke familieleden en 
vrienden' zien je al aankomen 
met je lege jampotjes. Du~ be
sloot een groep Zwitserse art
sen gebruikte condooms op te 
gaan halen bij prostituees. Or. 
Pietro Vemazza van het zie.. 
kenhuis van Sankt Gallen be
richt in hat laa15te nummer van 
het Engelse medische tijd
schrift The Lancet dat Zijn lij 
delijl<e medewerkers in twee 
weken 804 gebrulkte con-

IProstituee na 
beroven agent 
veroordeeld 
(Van een' verslaggever) 
AMSI'ERDAM - De 2S-jarige 
p~tituee Inez T. is gisteren 
door de AmsterdamSe recht
bank veroordecld tot 240 uur 
dien.stverlening en een half 
jaar vooxwaardelijk wegens 
medeplicbtigheidaan de bero
vingvan hoofdagent Bertus H. 
van bureau Wannoesstraat. 

Dehoofdagent werd op 15 mei 
door rwee maimen in de woning 
van Inez T. op gewe1ddadige wij
z(' beroofd van zijn dienstWapen, 
horloge cn ,autosle:utels. Rechter 
mr A de Wit achtt'e bewezen dat 
de prostituee de overVallers daar
bij 'opzettelijk behulpzaam' iso:ge
weest. De beide mannen moeten 
neg voorkomen. 

Inez T. had aI	 enige tijd een 
relatie m.et de	 agtmt. Op de be
wuste avonrllokte zij hem op ver
zoek van de mannen naar haar 
huis, waar ze de twee mannen in 
staat stelden het wapen te stele.n. 
Toen de agt'nt	 ernaar ging zoe
ken, stuitte bij op de dieven die 
hem bedreigden met zijn eigen 
pistool. vastbonden en' verdwe
nen. ' 

De Wit vond het Diet aanneme
lijk dat er sprake was van fysif'ke 
overmacht van de overvallers op 
Inez T. Zij had de agent kunnen 
waarschuwen.	 Ook achttt': de 
reebter de prostituce volledig 
toerekeningsvatbaar. 

10 oktober 1995 

dooms hebben verzameld. 
Voor elk condoom betaalden 
zij vi)f Zwitserse frank (zeven 
gulden). Om te voorkomen dat 
de proslituees hun inkomsten 
20uden proberen te vergroten, 
door een deel "fln de inhoud 
van een gebruikf condoom in 
€'len nog ongebruikt exemplaar 
te doen, hadden de artsen be· 
paald dat elk gebruikt con
doom ten minste een milliliter 
sperma lOU moeten bevatten 
om voor uitbetaling in aanmer
king te komen. Bij een ejacula
tie stool een gemiddelde man 
ongeveer twee mililiter sperma. 

Amersfoort eist ,: 
si~ting bo~de~l , 

Van o~ze correspondent I . 

AMFRSFOORT - De _gemeente 
Amersfoort ga.at. actie. ondeinemen te
gen bet oo~1 a:an bet Marcel 'Breuer
uf. Omwonenden'klagen . aJ· gerWme 
lijd over overlast. 

De gemeente i1'eeft eigenaar, huur· 
del' en verhulmier- 'Van -bet pand, aan 
het Marcel BreuereJ.f: een brief ,go
schreven. Zij wolden. verzocht, zo snel 
mogelijk een einde tC: maken aan hun 
werkZaiunheden in het pando Op eer
clere. verzoeken.van de gemeentt: toon

'den 7.ij zich 'weinig bereidWillig. Het 
gemeentebestuJlr dreigt f.\u· dan ook 
met aetie. Wanoeer de eigenaar, huur
der en verhuurder. van het pand op 
korte termijn weer geen gehoor geven, 
zaJ .het gcllouw worden ontruimd en 
verzege.ld. 

De bewonerS van'het erf hadden 
eell brief aan .het gemeentebestuur ge
schreven inet het verzoek in" te grij
pen. Kinderen	 zouden door klanten 
van het bordeeI zijn lastiggevallen. 

'Bovendien vinden de. bewoners ciat het 
bordeel niet in hun straten past. 

De gemeente beroept 7..ich op het 
bestemmingsplan en op de prostitutie
verordening.	 ' , 

uit. Volgens Vernazza is in de 
gebruikte condooms geen 
spoor van tlet HIV teruggevon·· 
den, hel virus dat Aids veroor
zaakt. Volgens de artsen geeft 
deze manier van anoniem on
derzoek waarschijnlijk een ba
tere indruk van de omvang van 
'de epidemie dan anonieme 
testen die worden afgenomen 
bij personen die regelmatig in 
het ziekenhuis komen. 

de Limburger
 
13/10/%
Datum 
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Dwangsom voor veel te VOl
 

slaaphuis voor prostituees
 
ENSCHEDE - Het logeerhuis 
voor prostiluees aan de Lipper
kerkstraat, op de boek met de Sie
oensstraat, moet gedeeltelijk 
worden ontruiIIid. Eigenaar J. J. 

ip~ krijgt twee weken de tij d 
om 33 van de 56 bewoonsters el
ders onder te brengen; voor iede
re week die hij te laat is, betaalt hij 

. ,een dwangsom van 2500 gulden. 

Buitenlandse 
sexbazen nit 
op clubs in 
Enschede 
ENSCHEDE - Buite-.nl.anders po
gen mel een zekere regelmaat eell 
voet tussen de deur van de En
scbedese sexwereld te krijgen. Zij 
proherelllokale sexbazen te pres
sen tot het verk,?pen van hWI 
club. Of ze nu wt Rusland, het 
vroegere Joegaslavie of Suriname 
kamen, de kopers in spe hantereD 
daarbij winder frisse pralctijken 
om aan de uitbouw van een eigen 
imperium Ie beginnen. 

Die stelling - gebaseerd op een 
mengelmoes van ervaring en in
druk - verkondigt Jan Munnik 
(34), als eigenaar van Carrousel· 
IPrive aan de Haaksbergerstraat 
en EscOltservice Twente de op
volger van Willie Haasewinkel. 
Deze sexkoning stierf een half 
jaar geleden, 45 jaar oud; Munnik 
probe~rt door samenwerking met 
;mdere Enschedese exploitanten 
de buitenlandse concurrentie bui
ten de poart te houden. 

Zes manshogp. borden aan de 
Kllalhlltteweg, een opmerkelijkt: 
rcclame·uiting van de verzamel
de dubs, zijn volgens bem een 
stap in de goede rj~hting. Al kijkt 
df: Bouwdienst auders aan tcgen 
het 'warme welkom' dat - vooral 
Duitse -gasteo sinds kort aall de 
invalsweg wordt bcreid. 

De Enschedr.se zedenpolitie, 
op de hoogte gebra~t van het 
verhaal van de sexbaas, reageert 
vooralsnog Diet op diens uitlati.n
gen. De dienst wil de opmerkin
gen bevestigen noch ontkennen, 
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be gt':ft/t;:ente schrijft dat deze 
'week in een aangetekendt; bric.f 
aan Schipper. 

De wijk.raad Velve Lindebof 
heeft al diverse malen krachng 
geprotesteerd tegen het logllei-
lIuis. Eigen onderzoek van wijk
raadsleden wees uit dat er min
stcns 55 vrouwen verbleven in 
plaats van de toegestane 23. Het 
pand aan de Lipperkerkstraat 481 
bestaat uit een pensiongcdedte 
"lan de voorknnt van de begane 
grood, ~en magazijn aan de ach
terkant 'en eeo eengezinswoning 
op de et':rste verdieping en de zoI
der. In lIet pensiongedeelte mag 
aan maximaal17 per.>onen logies 
worden gegeven; in de wonffig 
mogen maximaal zes mensen wo
nen. 

Volgens de wijkraad veroar
zaakt het helm-cn-weer reizen 
van dte bewoonsters vooral 's 
nachts veel overlast. 's Middags 
worden de vrouwen opgehaald I 
met een taxibusje en naar bun 
werkplek gebracht. Vaak komen 
ze pas midden in de nacht weer 

Sekslawine'in de Alpen
 
BERN • BOB KROON 
CORRESPONDENT 

's Werelds oudste beroep 
doet het goed in 's werelds 
oudstt! democratie. Volgens 
het fmancieIe weekblad 
cash heefi de orozet van de 
Zwitserse seksindustrie dit 
jaar in keiharde Zwitserse, 

. franken al de 4,2. iniljfU"d 
overschreden.·· Dat kernt 
neer op hijna 6 miljard gul
den. Daannce zou het tekort op de Zwitserse staatsbegro
ting voor 1995 volledig kun
nen worden gedekt., . 

Meer dan e5 procem van 
de omzet, oftewel 2,7 mil
jard franken, komt op reke
uing van de traditiOilele 
'fast-sex' in hordelen.. Strip
tease staat op de tweede, 
plaats met ~20 miljoen fran
,ken, gevoJgd door de homo
scene met 200 miljoen, seks
advertenties met 216 mil
joen, seks-shops met 60 mil

thuis. Dat gaat gepaard met veel 
verkeerslawaai, slaande deuren 
en ;,lodere luidrochtigheid. Bo
vendien was de buurt bang dat het 
huis op den duur wellicht als bor
dee}, in plaats van als logeerhuis, 
gebruikt zou gaan worden_ 

Naar aanleiding van deze 
Idachten uit de buurt sommeerde 
de Bouwdienst Schipper in JUDi al 
bet aantal bewoonsters terug te 
brengen tot maximaa} 23. Schip
per ging daarmee akkoord, maar 
bij de laa'tste controle, op 4 juli, 
werd geconstateerd datzich op de 
begane grond nog steeds 28 slaap
plaatsen bevinden en dat een deel 
van de magazijnruimte is inge
richt als pension, wat nietis toege
staan. Bovendien werden op de 
bovenverdieping nog eens 28 
slaapplaatsen aangetroffen. 

Bij de controle beweerde de 
huurder van de bovenverdieping' 
dat hij de ruimte bew-oonde met 
zes vriendinnen. Navraag bij het 
bevolkingsregister leerde echter 
dat aIleen hij als bewoner stood 
ingeschreven; de vrouwen waren 
verder niet bekend. 

loen en 'diverscn' als porno
films, Ola'isagesalons en 
sekstoerisme met 200 mil
joen. 

Volgens de Cash-cnquete 
verdieht een aantrelckelijke 
en 'arbeitsame, prostituee 
een jaarinkomen van 
170.000 franken. Dr.
 

. Friedrich SclUleider, docent
 
in de econoIIllsche crimino

" lo~e aan de Ziirichse uni
versiteit, noemt de seks'-in
dustrie een 'solide pijJer' 
voor de cconomie vooraI in 
,grote steden en toeriSten
.centra. . 

, .. ',;A1s Vole als toeristeIiland 
geen seks op het repertoire 
hadden, bleef een groot deel 
van de gasten weg", consta
teert de' wetenschapper 
nuchter. 

De exploitatie van illegaIe 
buitenlandse meisjes door 
even gewetenloze aIs goed 
georganiseerde uitbaters 
baart de regering in Bern 

Daqblad Tuhantia 
Z6/07l9~ 

steeds groter zorg. ,;Het lot 
van deze, onbesdhennde 
vrouwen neemt een drama
tische wending", .zegt een 
woordvoerder van het de
panement van. justitie en 
politie. "We doen eraan wat 
we kunnen, maar het leger 
van gefrustreerde mannen 
groeit nog steeds en daar

'mee ook de dienstverle· 
ning." , 

H~(l~...s C>o'5"fc-.d 
10 -to - .1g S'zoals dat in het jargon heet. ioen, sekslijnen met 4S mil-

Ge,,'" lIQof'\der cl.a.4- de bf.lt;t.e""Iotrtdse sex~l(Cl'" 0l~ 
6n.sd.~.,(t Q~~, -ZE! k(!b~1\ ~r lekker v(,)l1~ 
s~pku;'E"I1 ~ 



~ lVlaar vinden ze de r1'he~msweg' 
(Vall een ve~laggever) 

AMSTERDAM - De Oostelijke 
HandeIskade is een vau de 
mooistt' plaatsell in de stad 
vaor een tippelzone, vindt 
coordinato)' Hilde Blonk van 
opvangcentnlm het Miljam
huis. Bijna een jaar na de ope· 
ning lIoemt zij deze gedoog
zone 'een behoorlijk succes'. 
Of dar ;lan de Theemsweg OQk 
het gl;!V31 zal zijn, is volgens 
haar nog maar zeer de vraag. 
Gew~Jd tegen ell verkrachting 

van vrouwen die op de tippeLzone 
werken, zijn volgens Blonk ten 
opzichte van de situatie op de De 

Ruijrerkade aautoonbaar afgeno· 
men. De afWerkplekken worden 
imemief gebruikt. 

"Onz.e belangrijkste zorg bij de 
~tart op deze plek was de vr<lag of 
de vrouwen de OosteLijke Han· 
deiskade wei lOuden weten te 
vinden, Nu, een jaar latel', consta
tertII we dat die bezorgdheid 
overbodig was: Zowel de klanten 
als de vrouwen weten die plek 
uitstekend te vinclen." 

Blonk heeft vooralsnog grote 
twijfels over de vra~ofrlatop cle 
nieuwe j>lek. aan de Theemsweg 
in het WesteJijk Havengebied, 
oDk zallukkell. "We hebben echt 

nog geen enkel idee IIoe cle vrou· 
wen claar moetel! komen. Wi) :tul
lell de vrOllwen ullidelijk maken 
dat ze zelf lJelang hebben bij het 
laten lukken van de nieuwe tip· 
pl'lzone." 

Na de verhuizmg naar de 
Theemsweg is het volgens Blonk 
Oil verstandig elder> ill cle stad tip
t'elprostitll~es op te jagen. "Dar 
werkt gcweld en verkTa~hting in 
de hand. VrouwclI raken dan in 
panick en schiNen bij de ~el'ste 

de beste klant de auto binnen 
zander zich af te vragen of ~c 
daardoor te veel risico loven. Het 
is dan zi nvol1er de politie op· 

Tiep",elzone Theemsweg 
... . , '; 'J::~ :;.' ~.:~ :::, f'e.

Afw"""er.kplckken ...." < ',' 50'meter. ~'j' " i 

.: '~''':'<;.S; :::'!,'+".' '.:,: "~I",;L.,fi~:.:, 
., .lePo,*,,, .... •.t", "'''',.".1 

,- ,.~",,~~2b:,~: ' , ~, --. , ';' -~,. ~, ' ,. "t<.-'",=:!~==~, 
.........: ~ .. ';"~~~~d:'~·'':.~)'l' (; v~'i.~~, ......v,~ ....
 

' I&;m\ ::';!:i~;':"~1mn<..;:·" ;;,~-:.";'.' ..~y~~;~~~~.Z~~ '. :,,,,~.,~~; " ,,--F""'''''''!l\''
;~>Hijis~~m~!,7~'T·";·~~';'i:';'.:a)~'' ..., 
.~ 

"Hun plaats is ingenomen door 
veelaJ transscksuele vrouwen uit 
Zuid-Amerika tln niet-verslaaf
den. Op die verilndering hebben 
wij om inmiddels ingesteld.. Ook 
zij hebben recht op hulpverle

~ 

dracht te geven tippeJendc dames 
elders in de stad naar de rippeLzo
ne te bl'ellgen:' 

Blonk bevestigt de bevindingen 
van de GG & (;D dat de populatie 
op de tippeLzone ingrijpend is ge· 
wijzigd en ook in aam31 is toege
nomen. "Achter het Centraal Sta· 
tion was het aan laI verslaafde 
Duitse vrouwen heel groot. Maar 
van die groep iS'een groot deel 
verdwenen, 'teruggckeerd n:lar 
huis ais gevolg van het gewijzigd 
drugsueleid da.lf. Ze kunnen nu 
in .eigen land ook merhadon krij' 
gen en dat maakt de noodz<lak in 
Allls~erdam te blijven kleiner." 

ning. Het Miijamhuis is niet ai ze niet wisten wanneer ze door de 
leen voor verslaafde hoeren," politie werden opgepakt. Nu wer· 

"DE': letfgewoonten zijn ook ge ken ze totdat ze geld hp.bben voor 
wijzigd_ Vroeger mo~ten VTOU hun dagelijkse portie dope. Ze 
wen voortdurend jagen op klan 7.ijn niet meer zo afhankelijk en 
ten om te' kwmen scoren, amdat krijgen hUll zelfnspect terug," 

h€t Parool 
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Prostituee snijdt wanbetaler penis af 
NEW YORK • Een boze prosrituee hecft een klant een stuk van zijn 
pe.nis afgesneden omdat hij niet wilde betalen voor haar dien
sten, a1dus de politie. De vrouw gine er na haar daad maandag
middag vandoor. De politie had haar gisteren nog niet apge
spoord, net zo min als het afgesneden Iichaamsdee1. 

\-\e.l~ 1 clA..t 5 buJc.je:. b lct..c..k lOL-\- er 

n°Ie,.C WOt.a...r te... -z:..b.... Y"YI a..a.r i Ie::. koL-l-. ~l-

4.('\: a~.e.1 t-j~ w~( b~ f'Vl1Z. om ~ 
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Door anu eorrespondenl 
GROl'lINGEN. 27 SEPT. Wat hij 
<:cht vindl van het voorstel om 
eell tippc)zone op een bedrijven
lerrein in te richten, wilde hij niet 
zcggen. Oat leek hem niet ver
slandig. Dc afgelope n jaren had 
burgemceslcr H. Ouwerkerk zelC 
al van alles geprobeerd om de 
overlast van lippelprostitutie in 
de binnell$lad van Groningen op 
Ie lossen, maM alles kelSte af op 
verdeeldheid in ce ,::emeenterazd. 

Na meer dan tien jaar van over-. 
last. protest van cm"''Onenden, en 
voorstel!er:, !-ccf. de Groninger 
poli:ie\:: ee:~ cp!cssir:g \'OOr. de tip-

Groningen krijgt tippelzone
 
met tien afwerkplekken
 

Omdat hel college van B en W al 
jaren verdeeld is, riep burgcmer.s
ter Ouwerkerk de gemeenleraad 
op met oplossingen te' komen. 
Plannen van hemzetf hadden geen 
succes, zoals het voorslel om 

I	 'tvxrenrijders' te noteren cn hun 
I	 een brief te sturen. Dil Iir.p vast 

0;1 de privacy van de automobilis
ten. 

I 
De nu voorgestelde tippelzone 

.,.ott komen aan de Bornholm
s:rut op het industrieterrein 
Zuid-Oost. De ZOne wordt vOQr
z.:en van tien afwerkplekken en 
een huiskamer voor de stTa.'Itpros

:?:us:itt.:":: beCz.c~:: een ge
ed -i>enler:::in: 
e: P-'~A, 
er S:..:cer: 

.. :ce~':::'t:= i'" c: 

tituees. Om de hinder voor omlig
gendr. bedrijvcn te bcperk~n mag 
aileen van negen uur 's avonds tot 
(wee uur 's nachls worden getip
pcld. Buiten deze tijden zlll de 
politie moelen toezien op de nale
ving van ue verordening. De ge
doogzone op de Europa[aan in 
Utrecht diende :lIs voorbeeld voor 
de vier panijen. Daar doen 1.ich 
weinig problemen vOOr. 

Het voorslel is volgens de par
tijen "de best mogelijke oplos
sing" vocr hel tippelproblecm ill 
Gronine~.n. Mr.t ~oede verlichling 
is toezichl lOogclijk; er zijn geell 
omwoncnden die er last van heb.. 

ben; ell opvang van pro.tituecs 
kan worden geregeld. Als de pro 
cedures viOL verlopen, is de be
doeling in.het lIienwe jaar te be
ginnen. 

Dire~teur A. Hoornslra van de 
Amblllante Verslavingszorg Gro
ningell (AYG), die veel contact 
heeit met tippelaarsters, stemt in 
mel de plannen. "Zolang de vei
ligheid maar wordt gegaranoeercl 
llet is heler dan wat er nu a.an de 
hand is." In lwee jaar tijd zijn 
dde tippelaarsters vermoord die 
werkten in lie hui<!ige lippclzone 
aan de Praeuiniussingel en Steen- . 
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Rapport: Veel geweld bij 
jongensprostitutie in Stad 
GRO~lNGE.N - Het vcrmoc
'::e:l ea: ':eel jongens op zcer 
je~,.;:i:ge ieeIlijd zich prosti 
:~c::!)n op 'de baan' in Gronin
~n olijkt niet tc kloppen. 
.\leer dan de h~1ll van de Gru- . 
ninger 'schandkn:tpcn' is \,11$

sen de 26 en 31 j:lllr Gud. 
!\aar schatting zijn el- 7.0'1l -IS 
jongens regelmatig actief op 
de baan: Dit staat in het rap
port 'Het land del' klinkers' 
Over jongensprositutie in Gro
ningen. Hilt rapport is opge
steld door de GGD. 

Net a]s. bij de stJ-aatprosti 
lutie door vrouwen komt ge
weld tegen mannelijke tippel
aars veelyuldig voor. Het 
gaM dan om beroving, bedrei
ging en scxuccel geweld (ver
krachting). Een meerderheid 
van de manneJijke tippelaars 
is, net ais bij de vrouwen, ver
slaafd. Voor de hulpverleners 
is de groep z.eer moeilijk be
reikbaar. Volgens GGD-direc
teur \"1'_ de Jong bestaat er 
een grote aversie tcgen alles 
wat met hulpverlening to ma
ken heef\:. Dc mannelijke tip
pelaars die aan het onderzoek 
v:m de GGD meewerkten kre
gen hiervoor een bescheiden 
vcrgueding. ~Een vO(Jrtdu
rcnde zorg voor deze groep is 
ahsoluut noodzakelijk," aldus 
Dc Jong. "De kans op besmet

ting met hr.t airls-virus is bij 
hen nanzienlijk." Hoc groot 
de groep mannelijkr. prosti 
tuees exact is, is niet bckend. 
Dc onderzoekers llCbben zich 
bepcrkt tol de jongcns die re
gclmatig op :;traat, voorna
melijk acht~r het oude Gro
ninger Museum, actid zijn. 
Cijrers van lIet aantal jon
gens en mannen dat via clubs 
en escortbureaus werkt. zijn 
niet voorhanden. Begin vorig 
jaar begon de GGD met een 
jongensprostitutie-projed dat 
tot bCl,rin volgend jaar duurt . 
Doe! van het projp.kt was um 
cncrzljds een nauwkeurirrer 
bceld te krijgell van hel man
nelijke prostitutiecircuit en 
anderzijds het gevclI van 
voorJichting over aids en ge
slachtsziekten. Aan dit laat
ste, zo ondervonden de onder
zoekers, bestaat onder de tip
pelnars grote behoe!te. 

Uit de informatie dIe de 
GGD heeft verzameld, door 
middel van gesprekken met 
47 tippelaars, blijkt dill vf>cl 
jongens op jonge leefl.ijd zijn. 
begonnen met tippelcn. De 
helft van de ondervraagden 
was bij aanv:tng van zijn 'tip
pelcarricrc' junger dUll J 7 
jaar. Geld VOOr drugs worcll 
vaak a\s reden opgegeven om 
de baan op tc gaan. . 

houwerskade_ Volgens haar is de 
Bornholm.ltraat niet Ie afgelegen 
omllnt de meeste vrouwen met 
hun 'vriendjes' met de auto ko
men. Ook JXIlitie·districtchef M. 
ler Harmsel is ~ositief. "Het ver
schijnsel is onultroeibaar. Je kun t 
het dus beter reguleren." 

Dc secretaris van de Stichting 
Bedrijven Zuid-Oost, M. Nico
dem, is minder enlhousiasl. Zes
tig omliggende bedrijven zijn gis
leren ingelichl. nEr is ons ge
vraagd om selH iftelijk op hel 
Voo(ste! te reageren, maar toen il:: 
lhuiskwam zag ik op TV Noord 
eetl glimmende mencer vap de 
VYD die zei dat hel zel::er door·· 
~a.al. Dan mogen wij zeker nog d, 
kJeur van de stoeptegels vera. 
len." Nicodem bctwijrelt 0 de 
tippclprostilutie weI to goed Ie 
reguleren is als wordl voorgesteld 
Dc bedrij\'erl over\eggen binnen
kort met elkaar. 

NRC Hill1delsbiad 
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l100r PATRICK COCKBURN 
, 
JERUZALEM - Niets mulct de 

'640.000 RlISSiKhe j<>den in Is
'raeI.zo boOIi au de bij wei Israe
lien levende ovenulging clat 
hun m.assa.le komst naar lrnlel 
beeft geleld tot een grote toe-
name van bet aanW pl'O$ti
mt!es. 

..AIle RJ1ssiscb~ vrotlWf"D rijll 
hoeren die buwelijken op de 
klippen laten IOJ)f'.J1 en niet 
ems in miUtahe dimst pan:' 
klaagde een gemeentexaallslid 
nit Atula vorigjaar. tot razemij 
van de Russischtallge pers. 

Recente ondenoeken beves-
ligen dat de prostitutie in Is-
rai!l grotendeels door groepen 

~ prostitutes :.eggen lUt dt' 
meestc Idanten orthodoxe jo
l1en oCPalestijnen uitIsraeI en 
de westelljke jordaanoever 
zijn. Ie ~ de VOOJ"keux am 
lsraWsche Arabien'n'ooven lIe 
orthodoxe joden en de Palestij 
nen van de Westelijke Jordaan
oeveI". 

Meisjes uit de gemeenschap 
van Russische i.m.migranten 
die 11~ prostltotle in gaan. ko
men meestal. tereehc in krin-' 
gen van de Georgis<'be mafia, 
die beIUdlt is om haar bloed· 
dorsti3htld. 
~ Russische ImmJgranten 

.njn hevig verontwaardigd dat 
zij de schuld krijgen van de toe
gmomen crimina1iteit. Rinat 

Russen is overgenomen. die na' Cohen van bet Zionistische ~ 
het uiteeDvalIen van de So¥jet-
Unie in 1989 naar Isratl kw:J.. 
men. 

De meeste prostituees blij
ken edlter Diet wt de Russi· 
sche gemeeoschap in lsratl te 
komen, maar ~ uit 
Kusland of Oekraine. ze krij
geu duizend dollar per maand 
vooruit bctaald en blijven 
meestal. niet langeI dan een 
maand ot' <1rie. 

Op .een bepaald moment 
W\!.dtten ongeveer duizend Rus
siscb.e prostlcum in Israi!l., 
vooraHn Tel AvtvenjeruzaJ.em. 
Tussen 1991 en 1994 steeg het 
aantal massagednbs dat in 
handen van Russische Immi· 

,.granten is van vec".rtien tot 111. 
~ hratI is niet bet enlge land 
waar vee! Russische JJI'Osdruees 
werken. schtIjft bet daghlad 
HaaretZ. Ie trekkeD. ook 1D gro
ten getale naar Nederland. 
Zweden. DuiuJand. Grie\reD· 

fland en Turldje. Israel is een 
IPopulalre best~g omdat 
~tien procent van de ~olking 
"Russisch Is ell nieuwkomers ge
~makkelijk contacten kunnen 
Jeggen met de onderwere.ld. 

rum. een belangengroe:v van 
Russische illlJnigranten, wijst 
('IClp dat ult de djfers van de 
politie blijkt dat RlISSen (onder 
die term vallen in Inae1 ook 
Oekr.li.Den en mellsen uit Cen
traal-AzU!) minder suel over
gaan tot aimineei gedrag dan 
autochtone Israiilieili. 

Zl! bekelt d~ vooroordelf'Il 
over Russische joden. zoals de 
uitspraak van een plaatseJijke 
politieus nit Beenjeva in bet 
zulden v.lJI (sraa dat de i.m.ml· 
granten aileen maar ·D1bdaad. 
prostirutie en alcoboUsme' 
hadden gebr.lcht. 

Dergel.ijke beweringen zijn 
inderdaad schromelijk over
dreven. Hetiswe! 7.0 dat de Ru~ 
sen ten be1angrijke rol spe!en 
in de pl'O$deutie, die ze hebben 
overgenomen van de Marokka
nen. 

Maar het zijll vooral Israeli 
sC'he misdaadorganisaties die 
zich be:dghoudeu' met 4(' 'jm· 
port' van pmst;ituees uit Rus
bnd. De Rwsische mafia ge
bruikt Israel vooral om er haar 
zwarte geld wit te wassen. Diet 
7.o:r.eer om er geld te verdienl".J1. 

Immigranten uit
 
Rusland bepalen
 
prostitutie Israel
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Hariska HaJoor is moe. "Oaarom ga ik m'n jvbl1cum milar 'ns lekker zonder 

de media vH~ren: zegt ze. Haar reuze handige Prostitutle lnform<llie Cen· 

trum PIC bestaal deze week preCl5 een jaar. De voormalige prostlluee 

Hajoor begon zo'n vier J<lolr gel eden met Pleasure GUide. het lOformillleblad voor hoeren, hoerenlopers en 

ilndere gernteresseerden. ~ Hajoor: -Ah jiJ dat woord hoer nog een keer gebr'Ulkt wordt dit een erg ongezellig 

gesprek:) Haar pas slOds z~ hel PIC opende. mIdden fussen de raamprostituees op de Wallen, trad ze defini

lIef toe tot het leger van Bekende Nederlanders. De nationale en mternationale media doken op haar lOfo

rentrum. Na 031 die aandacht zegf Hilloor nu: -Ik heb me lelijk vergist in de financlele kant Ydn het PIC. De 

basis van het c~ntnlm IS: lullen met mensen, Yoorhchten. ht!lpen. Als cr iemand binnenkomt en zegt: 'Hilns, ik 

heb net een WI p gemaakt en het condoom IS gescheurd.' dan vi nd jk het moei hjk om geld te vragen. 

-Zo'n 11.000 mensen hcbben het PIC bezochl, en misschiefi heb Ik die ml'ri~~n toch een beetje bemvloed. Dus 

ga Ik door: Onbetwi<;t de erootste aanddcht~trekker W<lS haar project Hannen AchIer Her Raam op zondae 9 juli. 

Heel de wereld Iiep uit voor dlt spektakel waarbij de rollell voor even omgekeerd waren: vrouwen be-taalclen 

manncn voor sex. In het perscordon hejJ Ton van Royen van de Amslerdamse TV·zender AT5 Yoorop, hi) zag een 
glansrol voor z1th weggelegd als CritlCllS van HaJoors idee. en 10 z'n klelzog sleurde hiJ de funeuze bordecl

houdster tante Hien mel'. Er dreigde fen reI en het project moest snel stopgezet worden. HaJoor: -lk Zle dIe 

dag loch als een hoogtepunt. en ik ga .( zeker herhalen. De meeste mensen vonden hel fantaslls<h. Tanlt' Hlen 

baalde er van dat haar measJes door aile commotie even eeen klandizie h.;dden. Oat was alles: ODOR Gf.RT JO"Km 



Voorlichting 
Oosteuropese 
prostituees 
in Ijmburg 
MAASTRICHT' - Oosteuro
pese prostituees die in Lim
burg werken, worden vanaf 
september door vrouwen uit 
hun eigcn taalgebied voar
gelicht over aids en ge
slachts7.iekten. 

lIet gilat om een project van de 
SOA-stkhting, die zich bezig houdt 
met de bestrijding van seksueel 
overdraagbare aandoeningen 
(SOA). De stichting werkt samen 
met de Gemeensc:hapilelijke Ge
zondheidsdienst (G6D) Zuidclijk 
Zuid·Limburg. 
Oosteuropese prostituees worden 
via de gewoll.e hulpverleners slecht 
bereikt. De taal is een grote barrie
reo Vanaf volgende maand geven in 
Limburg wonende vrouwen uit Tsje
chie, Rusland, Polen en ex·Joego· 
slavie daarom de voorlichting. 
£en zelfde project startte eerder in 
enkcle grote Nederlandse steden 
voor ,en door Latijns-Amerikaanse 
prostituees. De resliitaten waren 
erg succcsvoi. 
In Noord-Brabant en Limhurg wer· 
ken veel prostituees ult hel voorma
lige oostblok. Vit een inventarisatie 
onder de Middenlimburgse seks· 
clubs' bleek vorig jaar dat 7.eventig 
procent van de prostituel'-S uit Oost· 
Europa koml. De SOA-stichting wil 
clan ook vooral aandacht bestcden 
aall deze duhs. Ern it lwcc kerr I\l:1' 
week hcY.(>ckcll voorlichtslers lie 
clubs om da.ar groellsvoorlichting 
en condoom·demonstraties te ge· 
ven. 

15/08/95 Dagblad ~oor 

Noord-L '\lllhurq 

* Hoe kom je als Aids-onder
zoeker aan voldoende sper
ma? Een lening bij een sper
mabank is uitgesloten, en je 
mannelijke familleleden en 
vrienden zien je al aankomen 
met je lege jampotjes. Du~ be
sloot een groep Zwitserse art
sen gebruikte condooms op te 
gaan halen bij prostituees. Dr. 
Pietro Vemazza van hat zie·· 
kenhuis van Sank! Gallen be
richt in het 13atste nummer van 
het Engelse mooische tijd
schrift The Lancet da1 zijn tij
delijke medewerkers in 1wee 
weken 804 gebrulkte con

,
 

IProstituee na 
beroven agent 
veroordeeld 
(Van een verslaggever) 
AMS'l;'ERDAM - De 25-jarige 
p~stituee Inez T. is gisteren 
door de Amsterdamse recht
bank veroordee1d tot 240 uur 
dienstverlening en een half 
jaar 'voorwaardelijk wegens 
medeplicbtigheid aan de be~ 
ving van hoofdagent Bertus H. 
van bureau Warmoesstraat. 

De hoofdagent werd op 15 mei 
door 1Wee maimen' in de woning 
van Inet T. op gewelddadige wij· 
ze beroofd van zijn dienstWapen. 
horloge cn autosle:utels. Rechttc'r 
mr A. de Wit achtie bewezen dat 
de prostituee de overvallers daar
bij 'opzettelijk bebulpzaam' is':ge
weest. De beide mannen moeten 
nog voo,rkomen.. 

Inez T. had al enige tijd een 
relatie met de agent. OF de be' 
wuste avond lokte zij hem op ver
zoek van de mannen naar haar 
huis. waar ze de twee mannen in 
staat stelden bet wapen te stelen. 
Toen de agent ernaar ging zoe
ken, !.tuitte hij op de dieven die 
hem bedreigden met zijn eigen 
pistool, vastbonden en' verdwe
nen. '. 

De Wit vond bet niet aanneme
lijk dat er sprake was van fysieke 
overmacht van de overvallers op 
Inez T. Zij had de agent kunnen 
waarschuwen. Ook achtte de 
rechter de prostituee volledig 
toerekeningsvatbaar. 

10 oktober 1995 

dooms hebben verzameld. 
Voor elk cendoom betaalden 
zij vijf Zwitserse frank (zeven 
gulden). Om te voorkomen dat 
de pros!ituees hun inkomsten 
zouden proberen te vergro1en, 
door een deel Yfln de inhoud 
van een gebruikt condoom in 
een nog ongebruikt exemplaar 
te doen, hadden de artsen be· 
paald dat elk gebruikt con
doom ten minste een milliliter 
sperms zou moeten bevatten 
om voor uitbetaling in aanmer
king te komen. 81j een ejacula
tie sto01 een gemiddelde man 
ongeveer twee mililiter spenna 

Amersfoort eiSi ,:
 
si~ting bordeel ,
 

Van 0"lze correspond~nt I' 

AMERSFOORT :... De '.gemeente 
Amersfoort ga.at., actie. onderDemen re
gen bet bordeel aan bet Ma:i"cel Breuer· 
en. Omwooenden' klagen ' aI· geruime 
lijd over overlast. 

De gemeente h'eeft eigenaar, huur~ 
der en verhuUrder 'van -bet pand, aan 
het Marcel Br~uererf: een brief ,ge
sehreven. Zij worden. veI2OChe, zo she! 
mogelijk een einde re maken aan hun 
werkZaamheden in het pando Op eer
dere. verzoeken.van de gemeente toon

'den zij zieh weinig bereidwillig. Het 
gemeentebestuJlr dreigt nu" dan ook 
met actie. Wanneer de eigenaar, huur
der en verhuurder. van het pand oj> 
kone eennijn weer geen gehoor geven, 
zaJ 'het gebouw worden ontruimd en 
verzege.ld. ' ' , , 

De bcwOTlerS van het erf hadden 
een brief aan hee gemeentebestuur ge
sehreven met het verzoek in' te grij. 
pen. Kinderen :r.ouden door k1anten 
van het bordeel zijn Iaseiggevallen. 
'Bovendien vinden de. bewoners dat het 
bordeel niet in hun gtrd.ten past. 

De gemeente beroept zieh op het 
bestenuningsplan en op de prostitutie
verordening. 

Uli. Volgens Vernazza is in de 
gebruikte condooms geen 
spoor van het HlV 1eruggtlVon.. 
den, het virus dat Aids veroor
zaakt. Volgens de artsen geeft 
deze manier van anoniem on
derzoek waarschijnlijk een be
tere indruk van de omvang van 
'de epidemie dan anonieme 
testen die worden afgenomen 
bij personen die regelmatig in 
het ziekenhuis komen. 

de Limburger 
13/1nf%Datum 
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