
'Niet letterlijk, natuur].ijk~ 
Hoezo natuurlijk? 

DUBBELE PUNT:
 

Foro MAIlTIN MOOU 

'Hallo. Ik heet Erica en ik ben van de regering'. 

En ik geef de Rode Draad 
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Sexclubo-keurmeester: 
'Ik wit geen vieze 
dot haren zien... ' 

Condooms: oke.' 
BelOnschaar: aanwe
zig! 
Andr~ is controlcur 
van Erotikeur, hel 
splintemieuwe kcur
merk ciat se)(clubs 
kunnen verdiencn 
door aan een aantaJ 
eisen te voldoeo. Een 
gesprek met de meest 
benijde keunneester 
van Nederland ... 
11 wilt anoniem blij

ven. VanwaaT die 
geheimzinni~heid? 
"Zo voorkom j e po·· 
ging tot omkoping. 
BovendH,:n is die 
anonimiteit handig 
om een dub als klant 
binn~n tc komen." 
Wanneer zegt u dan 
dat u controleur 
bent? Voor oflla het 
hoogtepunt? 
"Er is geen sprake 
van een hoogtepunt. 
Zo'n wcrkbezock is 
pUUT 7.akelijk. Maar 
OIensen die er weinig 
vana f wetell, verdeo
ken je direct van on
frisse praktijken. 
Ovetigens zijn er nog 
ge:cn duidclijke af
spnlken gemaakt 
over wanneer je je als 
controleur bekelld 
moet maken' direct 
hij binnenkomst of 
pas als de gastvrouw 

vraagt ofj(l mce naal 
boven gaat.. ." 
lleeft u al ecn gratis 
uurtje relaxen aan
geboden gekregen? 
"Nee, maar dat zou 

ik meteen weigeren~ 

Eo dat aanbod van 
die gratis wip wordt 
natulirlijk I1leegeno
men in de beoorde
ling. MinpW1t." 
Maar wlit moet u 
nu precies controle
ren? 
"Of de prostituees 
vellig vrijen, ofhet 
er schoon is... Ik wil 
dus geen vieze dot 
lJaren in het douche· 
putjc zien." 
En hoe zit het ml't 
die betoDschaar'! 
"Lijkt vreemd, maar 
een betonschaar is 
heel praktisch in eeo 
SM-c1ub. Stel dat de 
handboelen van eeo 
klant niet meer open
gaan. Lullig aIs claar 
de brandweer bij 
moet komen. Overi ' 
gens controleer ik 
geen SM-clubs, ik 
heb el geen verstaod 
van. Daar hebbcn we 
een speciale SM-man 
VOOL." 

Wat scbuift dat pro
fessionele hoerenJo
pen nou? 
"lk krij g in' IT on kos
len vcrgoerl, da's al~ 

Ie:>. Maar het is een 
unieke baan, leuk om 
cmaast te doen." 
Vh... zijn er nog 
keurmeesters no
dig') 

·'Nee. Er zijn nu ne
gen inspecleurs. dus 
vooIiopig hebben we 
mensen gcnoeg. Had 
u interesse dan?" 0 

Piin()ra.m~ 
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AMSTERDAM. GPO 
THEA VAN 8EEK 

Bij het Prostitutie Infonnatie 
Cemrum op dc lI.mstcrullmse 
Wallcn mclucn 7.ich twC(~ Engels 
sprekcnde jongernaiinen. "Hoe 
veiHg kun je hier vrijen in ver
band met aids1" ,.Altijd eell 
condoom gebruiken", adviseert 
amtlUmbchcerster Mariska 
Majoor. 

fell locristisch bezoekjc aan 
de Wallen is cr niet zelden een 
aan he! infon1l3tiecentrum van 
Majoor. De vraag is hoe lang 
nag. Hel 'red light district' 
dreigt binnenkort zijn grate 
aaotrekkingskrachl te verliezen. 
Vana( 1 januari loopt ruim de 
helft van de prostituees de kans 
het land te worden uitgezcL 
Weg met de roomkleurige \Frou
wen uit Thailand, de volborstige 
Afrikaansr.n en de uitdagende 
Colombiaanse schoonhedcl1. 
Het dreigt stH te worden op de 
Wallen en een heetje saai. 

In 1996 voen Amsterdam a1s 
eerste gemeente in Nederland 
een vergunningenstelsel in yoor 
bordeelhouders. Het nieuwe 
beleid houdt in dat zij een zoge
helen gedoogbeschikking mj
gen als aan bepaaJde voorwaar
den wordt voldaan. Naasl tal 
van hygienische- en veiligheids
eisen waaraan bordelen moeteTI 
voldoen, betekenl het ook dat 
de vrouwen die illegaal in Ne
derland verblijven voortaan in 
de raambordelen, dubs of pri· 
vehuizen taboe zijlL 

Vooral die laalsle maatregel 
leidde op de Wallen tot een 
stonn van muek. Van de naar 
schatting 1300 vrouwen die in 
de rosse buurt werken, zijn er 
zo'n BOO ilIegaal. Menig exploi
lant :tiel zijn broodwinning uit 
de !llond gestoten. Bovendicn 
loopt hij de kans dal zjjn pand 
wordt geslotcn, als hij zicl1 niet 
aan de ciseo hou dt. 

"lk sta tc juichen Jat e.. rcgels 
kamen, aileen niet over d~ ma
nier waarop dal nu plotseJing 
gebeurt. Pa~ deze week werd 
die vrouwen ectll duidelijk ge
maakt dal ze weg mocten", zegt 
ex-prostituee Majoor. 

"Voor die meiden is het vaal< 
de enige manier om nog een ei
gen bestaan op te bouwen. 
Sommigen wcrken hier aI jaren. 
Anderen zijn Ilier mel veel kos
ten en moeite gekomen om hun 
familie fmancicel te ondersteu

vreest grote stilte
 
nCll. Die llleidcl1 7.ijn bchoorlijk 
in p<JlJick. liet is heel l,mg iets 
10icrerelJ ell dan is het plotse
ling afgelopell." 

Ook Hr.nk Klein Beclunall, 
voorzittcr van de Vcrcniging 
voor Exploitanten van Helaxbe
drijven (VAn) vooaiet "een ca
tastrofe voor de Wallen". Hij 
spreekt namens de seksclubs ell 
daar vallen de exploitllnten van 
de raambordclen niet ondcl'. 
"Maar juist onder die bordcel
houders is de weel'stand tegon 
hct vergunningcl1systecm groot. 
Clubexploitanten zijn voor een 
del'l al langer gewend aan het 
georganiseerd zijn. Ze waren ai 
goed gei'nformeerd en de ver
rassing was dus minder grout. 
Men is er 001:: 31 meer overge
schakeld op Nederlandsc en 
Europese vrouwen. " 

Amsterdam lcll naar schal
ting driehonelerd bordelen. 
Voar cind dit jailr ltloeten die 
een gedoogvergunning hebbcn 
aangevraagd. Bet merendeel zal 
dat ook doen, verwacht de ge
meente. Hoewel men daar ver
zekert dat cr geen opjaagbeleid 
zal worden gevoerd tegen iIIe· 
gale prostituees, blijft dit tach 
de grootste bron van zore. 

Ook de Amsterdamse politiI'; 
belooft geen he~.senjach1. Wei 
worden de normaIe contmles 
van de Z~denpohtie voortgezel. 
Worden daarbij ilJegale vrou
wen aangecroITen, dan voigt cen 
uitzelungsprocedure. regen gc
vaUen vall vrouwenhandel zal 
echter hard worden opgetl'eden. 
Alleen al het afgelopcn hair jaar 
werden twintig verdachtcn van 
vrouwenhandel opgcpakt. In 
hun kielzog volgelen 67 iUcgalc 
prostituees, hel merendecl af
komstig uit de voormalige'Oost
bloklanden. 

TOl yoor kurt waren de Am" 
sterda msc raambordeelhouders 
min of meer vcrenigd in hCI Sil 
I1lcnwerkend Overleg Raam
prosliUlliebcdrijven (SOR). lro
nisch genoeg blijkt hun enigc 
wool'dvoerder onlangs ook te 
zijn opgepakt op verdenking 
V"an vrouwenhandel. 

Een van de wcinige raamex
ploilantcn die bcreid is te pra
[cn - als L'n naam maar niet in 
de krant komI - vflrtell.. "De 
laatSlc tijd krijg Ik eoonn veel i\· 
legale vrouwen aan de deur. Die 
willen deze laalstc wcken no~ 
even wat geld verdienen VOOT 7.C 

het land uit moeten. ,. 

Ilij bchcCTI Iwilltig 'ramen'. 
Bang dat uallr str(lks hel rode 
lieht zal tlOVl:l1, is hij nie\' "Die 
komcn wei weer vol", voorspelt . 
hij...Geltlkkir, hen ik niet I1nan
deel alhankclijk van die ramell. 
Moeilijkcr is het voor de kamer
baas die maar cen paar ramen 
heeft. Zodra claar pJolseling 
vrouwcn wegval1en, komt hij in 
de problemen. De vraag is trou
wens of je als ondernemer ver
alllwoordeJijk blml voor wic jc 
in huis hebt, De vrollwen wer
kell als zc!fstandige en llUrcn oij 
lnij cen raam. A1s IlUisbaas 
vraag Ie met waar ze vandaan 
komen, het zi/Il gewoon huur
ders." 

Her inslituul voor prostitutic
vraCl!,ostukken, de Mr. De Graar
stichting, pkit voor het afgeven 
van cell l1jdclijkc visum aan iIIc
galP. proslituces. Naast de be
staande werkvergunnmg voor 
vrouwen billllcn dc. Europesc 
Vnie (EU). moct het ook mogc
Iijk zijn voor vrouwp.n Vlln bui
ten de Unie am een toerislenvi
sum te krijgen, waarmec zij lij· 
delijk als prostituee worden ge
doogd. In gemeenten als Nk· 
maar. Utrecht en Amhem is dat 
aI mageliik. Officieel verbictll de 
Wet Arbeld Vreemdelingen ech
ter een tcwerkslellingsvergun-' 
ning yoor prostituees van bui· 
tende Ell. 

Klein Beekman: "Het ram
mele aan allc kanten wat die 11
legalc vrouwen betreft. De ge
meenle maakt eeo vergunnin
genbcldd your aile prostilulic
bedrijven, zonder onderscheid. 
Maar men kijkl nlet naar die 
k1eine privehuil.cn waar twee of 
drie vrouwen samenwerkcn. 
Die hebben geen vergunning 
nodig en hoeven Jus niel aan 
de eisen Ie voldoen." 

"Dat is eell VOlm van concur· 
rentie die niet kan. orficicle be.. 
drijven moeten tegen hoge koso 

.....,ten aan allcrlei voorwaarden 
o:ro 

voldoen. We waren net een ",.... 
beelje van dat ouwcrwclsc ..... ......
pooierdorn <If en ntl vlucht ..,.,...straks iedereen daar weer in. " 

Dat de illegale vrouwen ook -0 

echt zuUeo vertrekkeo. claar 7.et .-<'" 
~iedereen zo zijn vraagtekens blj. ...""Lowel de bordeelhoudcrs <lIs de r-> 

vrouwell zelf zullcn andere we
gr.n lOcken, is de voorspcllillg. '"e: 
En daannce raken zij 1l0~ die '" 
per vcrstrikt in de illegalitei c. '" 

,,: '" = 
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Illegale prostituees verlate
 
Achterdam na actiepolitie
 

Van 0D%e venla"n"~.r 

ALRMAAR - Strenge con

troll' van de politie en de
 
mool'd op de Poolse ptostituee
 
hebben el'toe geleid dat vrij 

wei aUe Mrikaanse vrouwen
 
van de Aehterdam zijn ver

. dwenen. Ook een CTOOt aantal
 
Oosteuropese prostituees is
 
vertrokken. Slnds 1 januari
 
wOrQe:u illefa1e vronwen Diet
 
meeX' gedoogd op de Achter

dam. De verhuurders mogen
 
voonaan aileen kamers vec

hUN:n aan Europese vrouweu
 
die in bent ujn van een pas

poort en een geldige v('cblijfs
verguoning. '
 

,,Als u la.lIger daIl dIie maon· 
den in Nederland wilt ~rblij· 

ven moet u in h~t bent ~n van 
een verblijfsvergunning. Voor 
een verblijf tot maximaaJ drie 
maanden is een geldig visum 
verplicht. Na aankomst in Ne
derland bent u verplieht nch 
binnen aeht dagen te melden 
lJij de plaatselijke vreemdelin· 
genpolitie. Daartoe hebben wij . 
in Alkmaar een speciaal tele
foonnum.mer besehikbaar ge ingeroepen bij de coutrole van heeft vee1 beroering ~ekt o De Afrikaanse prostituees 
steld." Aldus enkele zinnen uit paspoorten en vel'h1ijisvergun ond~r de prostituees. De mees Zijn vrijwel allemaal verdwe
een bri~f van de J10litie die on ningen. Politif' en ju.o:;titiE' gaan te Vl'ouwen uit A.frikaanse lan nen van de Acbterdam. 
lang'!; zijll uitgereikt aan alle etvan uit dat de verhuurders den z:ijn inmiddels vertrokken. FOIO Studio Wick NaU'11 

prostttueel; op de Achterdam. 'verantwoordelijk 1:ljn voor oe Europese vrouwen q,ie geen 
'juridische status' van de hum gcl.dige papieren bezitten !leb het jaar. is het altijd stU op deUithuiting sters. Hiertoe hebbell de ka ben ook hun koffers gepakl. Achtel'dam. We denken dat er 

Politie en justitie hebben de merverhuurders de bevoegd Het GGD·spreekuur wor<!t nog nu weer veel meer VTouwen uit 
teugels aangetrokken op de heid g~kTcgen papieren van nauwelijks bezocht. De vel' Westeuropese landen xullen 
Achterdam. Doel von de con vrouweo te vragen en deze in t~ huurders van de kamers ma komen. Net als vroeger". zegt 
tl:ole-<lcti~is !let vroegtijdig sig rieo. Er mogen gE'~n kamers kel1 rich geeD zorgen. ..Tijdens een van de kamerverhuurders 
nalE'rell of er sprake is van worden verhuurd aan vroUWf'n de eerste twee maanden van in een reacti~. 

vrouwenltand<?l of van dwang. die van buiten de Euro~se 

of uitbuiting door derden. Ook Um", komen. Alleen Europcse Noordhollands Daqblad 
staat de controle <lp illegaliteit vrouwell a;n op de A!=hterdam 2d, Alkmaarsche Coutant 
ill het kader van de VTeemde toegestaan. Als de papieren 
lingenwetge~ voorop. De met in orde :tijn moeten de ka 10/01196 
controles worden uitgevoerd In(;lverhuurders de betrefi'en· 
door wijkag(!nten en recher de vrouwen erop wijzen dat ze 
clleurs van vreemdelingenza rich moeten melden bij -de 
ken, jeugd- en zedenpolitie en vreemdelitlg(;npolitie. 
recherche. 

KoffersPolitie en justitie hebben de Dwangmatige
hillp van de kanlt~tv(;rhuurders De aetie van polltie elljw.:titie 

prostitutie 
SALT LAKE CITY - ten prostitu': di~. welend dO,l o.D 

hij met hiv be~mel i~. nog zevel1lig lot !ach!ig kec:, ~ 
seksueel comilCI heefl ~eho.d. is vcroordeeld tol vijf ON 

jaar gevangenisslraf. De 31-jange Robert GUlie:rrez. ~ 
kreel? twee j~r zeleden l~ horen dat hij wa" bcsmcl. ::; 
maar kon het niet laten zichzelf Ie prostiluercn. ZiJn 
ndv()caal zegl oat zjjl1 ~hcn( 'Ian p_lrano'l\!e SCllizo +" 

c 
frenie lijdl. ver,;laafd is aan drugs en blij is d:ll hij '"~ 

nu "" ordt opgesloten. Gutierrez wordt nie:t in ~en "" ,....behnnJe/cenlrum geplaatst. omd:!t daar t~ wcinig 
comrole ZOU zijn en hij dan ziJo lichaanl weer lOll '-" '" 
kUllllt:n vul..open. Hij is de eerstc in.... oner van lIluh cu 

-c
die onder de Iwee jaar (Jude AidswcI is \ croordeeld. 
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Minder prostituees

illegaal in Limburg


Volgens politiegegevens slechts een derde deel 
Euro~a en vaak ..ia vrouwen heid. juist omdat dit ~idl grOo zoeken. 

VENlO • In 11mburgse seks bandelaren illegaaJ naar Neder- tenrleeIs in de illegaliteit af Eerder liet de politie in Maas
dUbswerkenaantienlijk .d was ~br.lchr. speelL Afgaande op infocmatie tricht al weten dat er in de 
minder illegale vrouwen De berroldcen chef. P. Water van bordl':l'lhouders werkE"n in hoofdstedelijke seksc1ubs ge~n 
dan totnogtoe is aangeno . trok zijn conclusies na in· een gemiddelde seksciub zowel ml!p,-all' vrouwen werkpn. [en 
men. Volgens receute poli in tieD seksdubs in dp lega",l als illegaal gemirldE"let project Voln de CGD Zuidelijk 
tiedjfers is ongeveer eeo elJjke Mijnstreek. waar in tien vrouwen. Zuid·limburg om ge20ndheldS
derde van de prostituees in ijd 28 iUegale vrouwen aan· De nieuw5te cijfers. dat cen voorJichting a.ln Oosteulopese 
clubs en bordelen ilkgaal in lfen werden. derde van de vrouwen die' in prostituees te geven. mislukte 
Nederland aan"'-mg. ~ igens infonnatie van de po Ii- seksciubs werken. ilJegaal van zelfs in Maastricht, omdat er 
meesten van in Noord· en Midden-lim uit Oost-Europa afkomstIg zljn. geen vrouwen Uil die lauden 
Oostearopese LaDGeD.. burg zou tachtig procent van staan onder meer in een onder· aanwezig waren. 

de prostituees Ult iJIegale 005t zoek van de politie.. Zuid-lim In Venlo is de CGo weI met een 
steken europcsc vrouwen bestaan. burg. Oat rapport wordt voorlOo dergelijk project geslart. Na 

I,;l[o.-matie die Maar. zo stelde de betlokken pig nipl openbaar gemaakt om- een eerste bezoekrond~ consta· 
.erheidsin- politiechef H. Boelens. dat dj rial hE"t mtern nog besproken teen M. Verhaag van de GGD 

rleners werd fer was aileen gebasel'rd op in wordt. In tegenstelling tot de Noord-Limburg dat de helft van 
If jaar gele· vallen in een bE"perkt aant:ll eerdere infocmatie uit Sittard de clubs medewerking heeft ge

de chef van de verdachte seksdub~. en Noord- en Midden-Limburg. weigerd. In de ovenge bordelell' 
~benpolitie in Sinard heeft· de politie in het ~uiden (zes van de veel'lien) bestond 
~ ~tig procent van de OVt'f het aantal 11Iegaai in bar· de gegevens verzameld door het percentage Oosteuropese 
~~ in Zuid-Limburgse delen werklame vrouwen be niet af te gaan op invallen. vrouwen yolgens Verha.ag uit. 

alkomstig was uit Oost- staat geen enkele duidelijk· maar vooral door reguliel'C' be- z.eventig. 

Da~hlad de Limburger 11/01/95 

Een onthullend boek? 
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Bordeellevens van David Farer 
zou volgens de wervende om
slag onthullend en schrijnend 
verslag doen van het leven ~n 

werk van prostituees. Bij le
zing bleek al snel dat het 
boek meer onthullcnd en 
schrijnend is waar het de 
vooroordelen en vooringeno
menheid betreft. 

De schrijver is een Amerikaans 
journillist die binnentreedt in 
het bordeel Vi:ln Jan Bik. Voor 
deze man gaat een nieuwe 
wereld open. Hij gccft zo on
gegeneerd blljk van zijn eigen 
seksuelc onwetendheid dat 
het stuitend wordt. 
Als een vrouw hem verteld 
dat zij in haar jeugd door 
haar vader geneukt werd, 
weet hij niet verder te komen 
dan de opmerking, 'mensen 
die wlke dingen docn, zou
den ze rtIueten doodschieten: 

Ergens <:Ind~rs In het boek 
schrijft hij, over een ander 
vrouw, 'haar familie leidde 
keflneliJk een heel gewoon 
best"arl.' Het lijkt wei alsof hij 
verwacht d<:lt het in hun voor
hoofd gebrand zou staan. 
Het hele boek zit vol met dit 
500rt uitingen van de schrij
ver. Overal voel je ziJn oorde
len. Het is een wonder dat de 
vrouwen al deze interviews 
hebben toegestaan en het is 
daarom zonde dat drt boek 
het resu ItilClt is. 

Helaas is het boek ook 01 niet 
lekker leesbaaf geschreven. 
Het zit vol lange monologen 
die moeilijk lezen. De vertel
sters razen maar door zonner 
dat de schrijver er de sfeer 
omheen tekent. Op de enkele 
plilats \Jilt hij Ii(hte sfeerschet
sen aanbrengt geeft het boek 
gelijk meer leesplezier. Een 

behoorlijke herschrijving had 
in ied~r qeval dat aspect kun
nen verbeteren. 

Het feit uat deze man weinig 
tot niets weet Vorl prostitutie, 
had een mooi boek op kun
nen leveren Het had cen 
beeld kunnen schetsen hoe 
een buitenstaander de wereld 
van de betaalde seks ervaart. 
Wie daar echtcr iemand die 
20 v()oringenomen is op los 
laat, vr<:lagt om een ranzig 
boek. 

Oat is ook precies wat ik ver· 
wachtte toen ik de schreeu 
werige omslag zag. Ook mijn 
vooroordelen werden dus be
vestigd. 

Yvette Verwe r 

David Farer - Bo,deellevens, De 

Arbeiderspers. 237p., f 29,90 



••ug~re prijS voor sekspand 

nen we het verbieden."verwacht hij dat de gemeente haar 
geld terug zal verdienen oit de vee· 

. huur nu en de verkoop op termijn. 

Vervolg van Binnenland 
-ARNHEM - Gcen 2,6 miJjoen maar 3,8 miljoen gulden heeft de 
. gemeente Anthem oyer yoor het bezit van 27 panden in het 
raamprostitutiegebied in het Spijkerkwartier. De Algemcne Wo

ningboUWYereniging Arnhem (AWDA) wordt vandaag eigenaar
 
van de pandeJl en verkoopt ze Yolgcnrle maaJld door aan de ge
m~~ - ' 

Vawtug al begint de aannemer Rechter
aall de renovatie van de pallden Volgens de geroeente was er welwaartn prostitutie is bedreven. De degelijk eell mondclinge overcenvrouwen die hier werken hebben, korosl Zij stapte lIalir de Teehtera1dus Lenferink, eeIl we~k geleden om naleving af te dwingen 'en liette nOTen gejcregen dat zij n10eten 

bcslag leggen op de panden om tevertrekken. De panden worden na. 
voorkomen dat tc a.an een allelerde renovatie ~erhuurd a1s woning. 
verkocht zouden worden. De geDe vonge ~igenaar is seksbaas A. 
teentel.ijke procedur~ is i.nmiddelsvan Oyen. Behalve negen prostitu· 
stopgezet. .tieramen en eel! seksbioscoop aan 
Van Oyen is zeer tcvreden met de de Karel van Gdderstraat omvat 
hogere opbrengst. Zijll advoc~t Ahet bezit eell tlatgebouw aan de 
Domen: "Waarsclujnlijk zag de gL'Dullertstr.at en het voormaligl! 
mep.ntc dat hel een eind~loDs gepand van b'vers-autobanden. 
zeur Z()\1 wordell en koos zij eierenBegin 1994 kondigde de toenmali· 
voor haar geld. Bind novemberge wethouder G. Velthuium van 
-heeft de gemeente een nleuw, bestadsvemiellwiltg triomfantelijk de 
to!r' blXl gedaan en in decemberaankoop van het bezit van Van 
zijn de ecmn-acten getekend."Oyell aall voor 2,6 miljQen gulden. 
H. Lenferink zegt dat de gemeenteMaar later bleek dat Van Oren ten 
per se de panden wildl': Vl':rwerven,onreehte toezeggillgen had ge
nlk den!< dat we een gcr~chtdijkcrlaan. Yelthuizens opvolger II. Len· 
procedure gewonnen hadden,fcrinlc ,,2.ijn bezit is verdeeld over 
maar dan louden we ltoo~'Uit eentwee by's. Voor eentje was Itij niet 
deel in handen gokrcgcn Itebben."handclillgsbevoegd." Van Oyen 
Hij noemt het 'jalnmer' dat in 1994l<reeg ook spijt \Ian de prijs: 2,6 
niet zorgvuldiger is uitgezoeht ofmiljoen gulden \lono hO bij lIader 
Van Oyen wei handeJingsbevoegdimien te weinig. Bij r.ollega-prosti
was. Ter verdediging van zijn par·tutieba7.eJl in het Spijkerkwartier 
tijgenoot en voorganger zegt hij:had de hoogte van dat bedrag aJ 
"Deze situatie is Moit eerder voor·verbazing gewekt. Zij zouden be
gekomen. ~ les is dat we zakenrl':id z.iju om meer te betalen voor 
zorgvuldiger aan moeten pakkl':n."het onroereud goed. 
Onroerend goed is ill twee ]aal' tijd 
in waarde ge~tegen, DlaaT Lenfe
rink erkent dat de waardest\jging 
geen 1,2 miljof'n gulden is. Toch 

Eerstc stap 
Lmlierink necht sterk aan aankoop 
van de panden omdat hij die ziet 
als de eerste smp Oln het proStltu 
tiegehied ill het Spijkerkwartier te 
verkJemen in afwachting van een 

mogclijke verplaat>ing. Hoewel het 
bezit ,slechts ncgen prostib,tie1'8- ' 
mell omvat, z\jn die wei strategisch 
gelegen aan weerszijden V-,iU de 
Karel van Gelderstraat. Hierdoor 
kan d~ prostitutie in de DriekOl\in· 
gendwarsstt'.>.at worden afgesloten 
van de hoofdmooL DIe wordt gc· 
vormd door de driehoek Dullert· 
straal, Karel van Gelderstraat en 
Spijkerstraal De gerocentc hoopt 
OOt de prllStitutie in de 'blinde 
dam' van de Driekoningendwars
straat vanzelf zaJ wegkwijnen. 
Lenferink noemt als bijkomenu 
voordeel dat de gemeentc ook de 
huurrechten heeft gekregen van de 
slloarma.za.ak Babylon 2 aall de 
Hertogstraat. De eigenaar van het 
pand had die verleend aan Van 
Oyen en de gemeente heefl. de 
rechten overgenomen. Ue g~meen· 

te bepaa.lt daarmee onder welke 
voorwaardell on aan wie het cafe· 
taria wordt verhuurd. Lenfcrink: 
"We vennoed~n dat er handel in 
hard drugs wordl gedreven vanuit 
dIe club. Dl;J bew1,jzen zijn te gering 
om er, publiekrl':chtel\ik tegell op 
te tteden, owr als huurbaas kun

==-- = 



A,!JifJten~ar, 'Rergen ~ritselt« -::, 
vergun~~ngen voor hoer:.en 

. '. , ,
Dat):le ambtenaar P. inl1et ,Limburgse Bergen stem
pelszette op ver.l;>lijfsv~rgunningenvoor Oosteurope
se 'prostituees staat inmiddeis weI vast. Of hij ook 
'vrouwenhandelaar' was, valt nog te bezien. 

Door Sjors van Seek 

Bergen/Roermond - Ee.n vrou
wenhandelaar haalt de dames 
voor zijn seksclub uit Oost-Euro
pa. Een ambtenaar bij de 
gemeente regelt een paaI' stem
pels, zodat de vrouwen plotseling 
al5 legale .'toeristen' in Nederland 
z{jn. De dankbare vrouwenhan
delaar beloon-t de ambtenaar met 
een fraaie auto en met graf 
bezoekjes aan de dub. 
Zo onge\"ee:- del"':'Ct justitie in 
Roermo::i.d cia: de 'Bergense 
".....·estie· in elliaar steekt, vertel
le:l de advocaten van de drie ver
daclen. De werkelijkheid is vol
ge!1S hen echter iets genuanceer
der. 
'Vrouwenhandelaar' V., eigenaar 
van de Siebengewaldse seksclub 
Drieangel, beeft er zelf nooit een 
geneim van gemaakt dat hij vrou
wen 'ritselde' in het vQormalige 
Oostblok. De dame~ kwamen 
echter vrijwillig naar Nederland. 
verklaarde V. al eerder, 
Justitie stuurt er nu op aan. zo 
denken de advocaten, dat er des
ondanks sprake was van enige 
dwang omdat de dames uit een 
economisch achterstandsgebied 
kwamen. En dus geen echte keu
zevrijheid hadden. "Maar dan 
zou Ajax lieh oak schuldig 
maken aan mensenhandel, met al 

. die Nigerianen in dienst", oppert 
advocaat H. Offelmans, raads
man van V. . 
Voor njl! activiteiten in Tsjechie 
werd V. in 1993 veroordeeld 
wegem 'koppelarij'. Hij zat 
anderhali jaar celstraf nit ill 
Brno. Na rijn vrijlating ging V. 
vannit N~der1and door met het in 
dienst nemen van Oosteuropese 
dames. Eenmaal in Nederland 
moesten a1 die vrouwen geldige 
verblijfspapleren hebben. De 
benodigde stempels kregen ze 
van ambtenaar P., toenmalig 
hoofd' bevoiking$zaken van de 
p,emeente Bergen. 

beze zegt nu dat hij de stempe1s
 
verleende met medeweten van de
 
Bergense burgemeester C.Kla

verdijk, de toenmalige groeps

commandant van politie H.Veen

stra, en het hoofd burgerzaken
 
van de gemeente Bergen. "Er was
 
een 500rt gedoogbeleid: als de
 
vrouwe.'1 zich aanmeldden, had
 
de oolitie tenminste enige grip op
 
de prostitutie. P. had de feitelijke
 
leiding over dat gedoogbeleid",
 
aldus advocaat J.Schnitzier.
 

. Anders gezegd: de - ambtenaar 
krijgt nu de zwartepiet voor het 
uitvoeren van iets dat door ande
ren was uitgestippeld, 
Politiewoordvoerder P.van Raaij 
drukt zich voorzichtig uit over 
het vermeende 'gedoogbeleid' 
waar de ambtenaar zich nu op 
beroept. "Concrete afspraken 
zijn er, voor zover ik weet, nooit 

ov~ gemaakt. Maar er werden 
toell wei prioriteiten gesteld. Het 
controleren van de dames stond 
niet boven aan de lijst", ~kent 
Van Raaij, 
Degenen die. het - zeker wete~' 

deen er morriented het Z),Yijffi!n'. 
toe. BurgeI1leest~r I<:\averdijk:' 
"Ik ben mero"er al gehoord door 
de ret:herche en meet wa'irscmjn
lijk nag getuigen. Dus kan ik er in 
de publiciteit even niets over zeg
gen. n Oud-groepscommandant 
Veenstra: "Ik ben als getuige 
gehoord over het toelatingsbe
leid. Ik zeg er verder nw over." 
Maar de zaak tegen de Bergense 
arnbtenaar is naar zijn mening 
'een grote luchtballon', 1aat 
Veenstra zich nog ontvallen. 
Ambtenaar P. zou in roil voor 
zijn hulp een Opel Calibra heb
bell gekregen van V., denkt Justi 
tie. Zowel P. als V. erkent dat er 
met geld is geschoven. Het gir:g 
echter om een lening die P. 
mrniddels deels heeft terugbe
taald, meldt ook V. telefonisch 
vanuit de l;cvangenis. De advoca· 

ten beweren dat de leenovereen
komn ook op papier staat en dat 
dit document is gevonden bij een 
huiszoeking op 13 september. 
Met andere woordcn: dat docu
ment kan niet zijn opgemaakt 
nadat P. en V. al5 verdachte 
waren aangemerkt. 
Ambtenaar P. kon zich ook gratis 
laten verwennen in de club van 
V" denkt justitie. Ook daarover 
hebben betl'okkenen een ander 
verhaal: P. had een rclatie met de 
Tsjechische gastvrouw O.P., zo 
hebben beiden tegenover hun 
advocaten vcrklaard. 
De Tsjechiscnc staat bij Justitie 
te boek al5 t:ontactpersoon met de 
Tsjechische dames die in de club 
kwamen werken. nHaar eigen 
vriendinnen vroegen haar hoe ze 
oak veel geld konden verdienen. 
En O.P. gaf het dan weI eens door 
als er een plekje vrij kwam", 
iuidt de verklaring ,VQor die con
nectie. 
Helemaal brandschoon is ambte
naar P. e<:hter niet, erkeru;en 
zeUs de advocaten. Het sturen 
van voor V. gunstige verklarin
gen UClar Tsjechie, op briefpapier 
van de gemeente, dat was "indel'
daad nogal starn". 
Intlmi van de verdachten zeggen 
dat er ook tapverslagen zijn, 
waaruit blijkt dat P. telefonisch 
'dames bestelde' bij D.P. in Tsj\"
chic. Hoc dat vaH uit te leggen, 
weten de advocaten niet. :~Ik heb 
'!log niet aile tapverslagen kill1
nen lezen. Maar ik kan me lliet 
voorstellen dat hij actiefbij VTOU

wenhandel betrokken i<; 
geweest" , meldt P.'s advocaat 
Persofficier van justitie D.van 
Delft weigert commentaar. 
"Komt u maar naar de rechtszit
tine. Daar komt alles op tafeL" 

de Stem 
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Twee klachtenlijnen
 
tipp~lzone in gebruik
 
(Van een v~rsIa"gev~t'1 
AMSTF.RnAM - Amsterdammers 
met kJachten over d~ oll1Streden 
tippelzone aan de Thee,nsweg 
in het Wcstelijk Ha~engebied 
kunnen hun gri\!Ven binnen
kon spuien op maar llefst twee 
10L'aties. Het stadsdee1 Gp.uzen· 
vdllJ~lotenneer steIdl' gisteren 
een telefonisC"h me1dpant in 
werking, terwijl ook in llet ge
meentehuis binnenkon een 
derge1ijke voorziening worot 
geopend. 

De komlit ·...an r..-ec ,neldpun· 
ten xal ook de gelflt'eute verba· 
zen. Burgemeester Patijn ver
klaarde gisteren stellig dat zOo 
wei het sradsdeelbestuur als het 
"'ijkopbouworgaan in Geuzen· 
veld weigerde een klachtenlijo 
te openen. Het stadsdeelbestuur 
"'as een fel tegenstander van de 
komst 'An de tippe1zone I'oor 
herotneprostituees. 

De politie in de wijk h~ft rot 
de dag \"<UI Vllndaag de handen 
vol aa.l1 dagelijkse demonsrra· 
ties bij dl' zone. Een aantal 'le· 
tievoerders richtte deze wp.eJ( 
opnieuw vp.rnie1ingen aa.n Ge
v01g: her a:mtat agenten in de 
naast dl' zone gelegen wijk ~u· 
zenveld !Jam Olf - ondanks uit· 
drukkelijke beJoften :lan de be· 
woners dat <lat nieE lOu gebcu· 
reno Volgens de pOlitie is dat 
een tijdelijke sicuatie. Er zou· 
dell in de Dnun elf extra agen· 
ten wordl'.ll ingezet. 

001, Jeden van het actiecomi· 
te Tippelzone Nee - deze groep 
"oen geen agressieve aeries 
bJijven in hP.l geweer komen. 7.ij 

overhandigden Patijn gistereu 
een zwartboek over 22 <lagen 
stnatprostitutie in hun buun. 
De klachten lopen uiteen van 
prostituees die k}.;mten zoude.n 
a.fW1'.1'ken in portieken in plaats 
van op de tippe1zone. tot 1nbra
ken in de wijk. Volgens h~t eo
mite hebhen deze inbraken di
re<:t te maken met de komst van 
de zone. 

Patijll \Jntkende gisteren de 
eerder geuite bewering van 
vooniuer H. Starn van YOlks· 
tuinver~ging De Breuen dOlt 
drugsdealers ofanderecrimine. 
len be1angstelling hebben voor 
huisjes op het tuinencomplex. 
dat driehonderd meter \'an dp. 
zone ligt. "lndianenverhalen," 
aldus Patijn. "A1s ik dealer "''as. 
ging ik niet op een voIkstuinen
complex titten dat van novem. 
bi'r tot maarl gesloten is." 

Volgens Patijn is het nage
no~g onmogelljk voor mensen 
die andere bedoe1ingen hebben 
dan tuinieren. om op het ter
rein \<U1 De Bretten te komen. 
Het complex Jaeeg van de ge
mel'.llte een toegangshek. Bin
nenkon komt er een beweegba
re drempe1 bij, die aileen in het 
wegdek zakt als iemand zijn lid
maatschapskaart yan de yolks· 
tuindersvereniging in een ap. 
paraat steekt. 

Het besruur \Taagt potentieIe 
leden verder om een uittreksel 
uit het beyolkingSTegister en 
een kopie van het rijbewijs. Pa. 
tijn: "En als de vereniging ie
mand niet verttouwt.. kan men 
dOlt altijd bij de po)jti~ melden." 

h~t Parool 21/12/35 

Felle protesten bij
 
opening tippel~~ne
 

1Ian on.u retial:ti$ binnellJand 

Amsterdam - EnJcele tiema/Jen 
demOnslraIlten hebben gisler
avond v~rhinderd dat op de 
nieuwc lippeJzone in Amster
dam kon worden gewetkt. Pros
tituees werden uitgejouw<1 en 
hun opvanghuis belegerd door 
lcwade buunbewoners. Klamen 
durfden 7ich niet ce venonen. 
Officieel ging de tippeJzone aan 
de aigeJegen Theemsweg in het 
Westelijl:. Havengebied om ne
gen uur 's avonds open. Maar 
in plaalS van geopelld~ hekken, 
werden die daaremegen door 
.de politie gesloten. Oil om aI 
te driesl~ demonstramen van 
de (ippeJwne te werel1. 

AI uren tevoren waren de de· 
monstranten met brandende 
fakkeJs naar de Theemsweg ge
togen. "We ziin doodeenvoudig 
tegen het fenomeen tippelzone. 
Oaarmee houd! je he! drugspro
bleem van die vrouwen in 
stand: aJdus Edith Egthuijsen· 
van he! actiecomjl~. Oat ver
wacht dOlt bui!en de openings
uren van de lippelzone, de 
prosti!utie 'en drugshandel zaI 
uitwaaieren naar de buun. 
Volgens de politie zal er krach
ug worden opgetreden tegen 
eventuele overlast Een vast 
team van t'o't'3alf agenten is 
daarvoor ingeschaJc.eJd. Tijdens 

Drie miljoen voor een
 
Imalroze tippelzone
 
..\ msterdam .- Elf knalroze gc· 
verrde bushokjes dienen als 
'e\.:llage' voorde damp-so De me
lalen schuLten rond de 28 af· 
werkplekkcn in de hoofdstad 
hebben al hun graffity. Aileen 
de rijballn moet nog een asralt
laagie hijgcn, want de strenge 

, vorst is de laatste dagen spel
breker gebleken. "Maar we zijll 
er klaar yoor ell de dames kun
nen komen", Juidt het com men. 
la;!r van de bouwers van de tip
pelzone. 
Het door hekken argeschermde 
Lerrein ligt lanGs cen spoor
bano, vel' vnn de hewoonde we
reId. De lippelhoertjes moeten 
t.wee kilomeler door verJaten 
be<h-iJfsrrebled lopen om het 
opcubaar Vl\rvocr I.e bereikcn. 
flijna drie miljoen I:Ulden inves· 
teerne de gemeente Amsterdam 
in de niellwe tippelzone lIan de 
'fheemsweg in het Weste!ijk 
Havengebied. 
D,n~dag 2 Januan is het lOver. 
's Avomls op negen uur opent 
hier, zonder enie-e o{f,cicle 
plichtpleging, dedelinitieve lip
pelzonc voor straatprostituees. 
Vanaf dat. moment mag ner
gcns ond~rs in de slad meer goe
tippeld worden. In hoe"erre d~ 
dames zich aan dit verbod oak 
houden is noll' maar de vraag. 
Amsterdam is ecn van de laat. 
ste grote sLeden die nog eeCIl or
ficiiHe tippelzono kende. WeI 
wero heL ar{;elopen jaar eell tij. 
delijke gedoo{l"Z(lnp. ingc~teld 

aan de Ooslelijke HandclskDde. 
Oit onder de u,tdru kkel iJke toe
zegl'n~ van bUT!:emcesler Pa
tijn aan veronlwaardigde 
buurtbewoners, daL die er lot 
uitel'liJk 3J december zou blij
yen. 
Vervolgens berron een loek· 
toch t longs gesl~hjktc plekkl\" 
in de stnd voor vesli~i 01: van dl: 
dcl'illiticve tippclzo(lc, P.lkc hc~ 

oogrlc pIck Ilwitm Patijn te 

de op'cningstijden zi;n 
nent politiemensen wnd 
tippel20ne aanwezjg. 

Toen de eerste p.ros:tilU-ees een 
half uurtje later ~ene.n. 

werd atsoog bes!oten de zone 
vrij Ie geyen. De 'rTOuwen wer· 
den belaagd door woedende 
bl1unhewoners. .Vulle stink
hoer. "'carom ga je nie! op de 
WalIetjes zilten. Oat zijn len
minste echle hoeren,· kregen 
ze naar hel boofd geslingerd. 

~i~bur:s ~~gblad 

C~/J~/~5 

slaan <>p een complete volks· 
"'oed,,. Zo ook de huidigc pJek 
nan d" Thecm>;weg. n~wollers 
uit het bctrelTende stadsdcel 
Geuz~nveldJSlotermeer lieten 
geen gelegcnheid voorbij gasn 
om hun protest luidkeels te 
venLileren. 
De tippelzone was met name 
hcdoeld voor vel'slaafde hl'rol' 
l1ehoerljes. Hd is no~ maar 
z~r de vraag or zij zich op deze 
plek kunnen handhavcn. Al 01' 
de Oostclijkc Handel.kade wcr
den z ij vCI'dronr,en door oneler 
meer LOCn llrocp LI·ansscksllelen. 

Gedoogbeleid 
01' 1 jamwri wordt ill Amster
dam ecn nieuw gedooghcleld 
van kracht voor hordelen. Oit 
betekent onder meer dat ill,,· 
saal in ons land I'erblijvende 
prostituees daar niet meer mo· 
gen werken, AlI!)en al op de 
Wallen is meer dan de helft van 
de prosti tuces iJlegaal. De VI ees 
bestallt dat velen naa,. de tippe[· 
zone zu 11 cn u itwijken. De kans 
IS ljTooL dat de ~1)ep verslaaf
deo hun klanlen daarbuiten 
zullen oppikken. 
Een spcci(ll\! 'tippelteam' van 
de poillie moet dit u'twanieren 
voo,·komen. Op de t.ppell,one 
1.ell ontbTl~r.kt het n iet aan de 
nodige vool'zieningcn. F./ln tij· 
dclijke pnrtocabme flln~eerl Dis 
huiskamer, wnor ook de hull" 
verleninJ: en GC & GO hun 
spreekuren houdelJ Vrouwl'n 
die met kInn ten prohlemen k rij· 
gen, hoeven nlaar te rocpen en 
meters ho,::e lichimnsten zeUen 
het terrein in ecn rellicht. 
Manr de protesten zijn nog niet 
verstomd. Het actiecomite 'Tip
pelzone Nee'. hecft (II aang'll' 
kondigd de openinl:' dinsdal: ie 
zullen \-en>lorcn. Oe r(lZC 
wadll.hui".ie> ~"II"n die (!:II: 
w:..'\n~·hijlllijk all"el1 zeer 11""" t 
d~klanlt:n In·kkcl1, 

~3!;sche CDUr!D~ 
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Klanten krijgen transactie, maar hero"ineprostituees moeten naar"kantonrechter 

Tippelaarsters harder

. . 

beoordeeld
 
Seksbaas willogeerhuis 

I)oor onte ver.;l.llggeve r	 Daa rn a<lst is de verwO-ehting van 
Buist dat de kanLoureehtcr een 
k1anl hOOgslellS 'l.Ol een geldboele 

ARNHE~ - Het Openbaar Mi· voor prostituees in Stadsveldnisterie in Arnhem beoordep.Jt 
7,OU veroordelell.tippeJaarsters harder dan hun "Het openbaal' minislerie kan ie

klantr.n. De prostiLuees moeLen dereen dagvaardell, maar wat denk verkopenbij overtreding van de aJeeme· Je te eisen? Als iemand er mel een 
ne plaaLSelijke verordening simpele geldboete vanaf komI. kun 
(apv) voor de kan~ourechLl;r Je lIet zo goed een transaetie 330' 

komen, maar hun kJamen OIet. bieden. Een dago.'aarding brengt 
EN$CHEDE· Hel ziet er nan UttZij krijgen een :wgehelen	 cen hoop kosten en moeile met meerd om cen cmde .all de>;e ".dat de rust In de Aert <Ie Gelder.

~ich mee en a.an de andere kanl	 lualie Ie In.1ken. Hij k<Clo; dan,'·transactie aangcboden, \Y3at·· Straat omnenkort zal weerkeren. kun je je af"ragen: ...at leverl het	 VOQr vicr wekc" de tijll. Maar eCIl mee ze een rechtbankproces	 Het 'sckspenSlon' dat hieri,geves·
op? We hebben goede granden het	 ",oolld later hleck Cr hij controle 

l<unnen voorkomen.	 tigd in ecn van d" woning"n en zo te doen. Het is best een redeJijk	 nog mels te zijn vcnllldeni. D3ar· aanleiding pf to! veel klaehlen uil 01' bt:5lo01 de gemecme "VCr Ie
Stnds augustus van vorig jaar zijn	 ''erhaaJ." de buurt, !tjkt ~iJn langsle I ijd te gaan 101 hardere rn.,tregden.orgen meeten 31 17111lWen \'001' hebben gehad. Het h"is st.UI in·zowe! tippelaarslers als hun klan· \folgens ambleo••.- W. Pick vall ! kantonrechter in Amhem '·cr· middel5l~ koop"nz.1[wordenont·ten in Amhem valgens de apv	 de Douwdiellst !lech de gcmeenlc st:hijnen. Hen wordt tippelen en ruimd wdra ~ich een koper meldt.strafbaar. Dil anikel is opgeoomen	 de eig"m.r een ofliciCle .anschl'ij

e~ren van een \'erblijfsonlZeg' Oal la'!i. Munmk. exploit.nt van om de drugoverlasl in ~t name	 ving doen 10ekOl\l~n en hem eenenkele plaalselijke se~(ut>s, we,iog ten lasle gelego_ Buist kondigt bet Splikerkwartier Ie besujjden.	 dwangsolll opgele/;d "oor 1'1 kcten ineenreactieopdeklarhlen UltJJlJ1 dal her Openbaar Ministe:ie [)aar,1)Cf ....~n a!Jeen de 'lOUWU	 week dat tic Iollidige situalic ""orl de buurtoveroverlast di~ de lnwo

~ba.ac.. De gem~:e '!'.ndl echo
 'duidelijk zal maken dat U! er niet	 dUllr!. Hoc houS die <twangs",n is,nende prost,t""c, 7.o,,<len veroor·\':maf komen mel een boete'_ H"	 wil!'ick Iliel zesgell: "03t is cell,er dat ce ldant ne: %O\'eel bij·	 zaken_ Hel oewuste !luis aan de\Iii !liet kwiijt wat de omeier Y:I	 z.a k tossen c'gena"r en gemecllle. dr.lag; un de o'ceriasL	 Aen de Gelderstraal 7 is oU,oeel 

jU$litie gut eisen, maar het Iigt	 Maal ciat bed,."g !<an aaroig oplo· Maar het Openbaar Ministerie
 
maakt onderscheid. Persoffcier pell, als je I,el ""':II' Inllg gClloel'
voor de hand dat dat op l'n minst eigendom van en" mevrouw De 

~el1 I'ool'waaroelijke gel'angenis· \'01110\1<11"
Jong, de vrtendin van Munmk. De 

van justitie S. Buist spreekt niet long en Munnik wonen al enigesiraf is,van een hardere aanpak, maar van tijd sam"n op een "nder adr"" ControJe
een 'amlere'. EITect Sindsdien slontl tie woni"/: in dc Dc dw,ng'''1lI <lalecrl vol~<'f1'.WiJ willen lalen zien dat tippelell	 Aert de Gelderstl."t le..c. RedenHet I, de eerste keel' dat er wveel	 Pi"k v,n ongevecr veerhell dasen
ill Amhem niet mag. Die expliclete	 om e, werkneerru:/ef:< uit ~ijnseks·

uppelaa.·sters voar de reehter	 geleden. TOl nu 10C i'''I'cc!uernog
boodsehap kun je de meneer IYel	 clubs onder Ie brengen, aldus Illets vcr~lIdcrd. BIJ de la~lstccOll· 
bijbrengen door hem een giro· lrole, afgelopen vnjdag, bleek uat 

moete;! verschijnen, OiL gebeurt in Mun"ik_ 
het kader van het project om de kaartje te sturen, maar de VTOll\\'	 ",. nog 'ICcds vro uwen IoS ~re n.drugo"erlast in het Spijkerkwartier De aanwezigheid van het penSIon niet. Zil gallt sncl weer de stral\t op	 Hoeve"l? Ambtenam P,ek: .. Preterug te dringen.	 in de wijk StadsvcJd leiddc 101 een om het terug Ie Yerdienen. Ous wat	 eie, weel ik d"l oak )lie!. M,,~r 01',.Je kum zo nu en dan iemand un· s/room van proleslen van buurl-

IS het cffect9'	 ui I moment Illssell de twee e~ de
brengen bij de kanwnrechter", bewoners. Volgen, de I:emcenlc 

Een. transactie houdt in oat d~	 vi~r, SCh:H ik. Maar W~ hchhcrl l.:rkW:lmen dagelijk, ~I"chlen bin.legt BllISt, "maar SOTleert dat ef ouk al cell' 7.evcn seidel".man per giro een boete kan belli' nen, 5chrillelijk en lcJclomsch,rett blj de doelgroep? Of b~ het pu· Volgen. J. Munnik (eige""r VOIllen. In dit gevaJ IS dat rweehon· Over 0"erl,51. Bij\'oorbeeld wanbliek, Nee, J e krijgt veel meer ef·	 onder andere de club. Carouss,,]derd gulden. Wil of ~an hij dat Olct 
fect als je hel bij "lkaar lUInbrengt neer de vrouwen middcn in <Ie en PMve Cn nlln of n,ee,· de 'kroollbelalen dan moet hij alsno~ vuur 
en duid~lijk·rMakt dat je het niet nnchl, wanllcer hun ",.rkuI'd crop pnrLS' V,n de "orig jaar overledende kantonrechter "er~chijnen. De 
1a.11 bU het eisen V'~n ~en boete zit, mel de aulo wordell I lUisCC. ,ekskollin~ Willy Haasewinkcl) isuppelaarsler krijgt die keuze edl
I'an \'ijflig guld~n, maar dat je uit bmchl.. IOclll:reep uil tie kbchlen Illj officieel nooil or de hoogle ge· tel' niet, 
~~n ande!' vaa~e g:tal tappen," die <Ie semeenlc de nfgelopen brncb I va n d~ dw.ngsolll. Hij be. 

Discreter Op 2J fehruari wordl ecn soonge· maanden kon noteren. "sIMn<Je weerl dat degemcenlc de bewuste 
portiel'en, dl"t)<..liende mol oren van bnef nan een vcrkecI'd adresHjke .Lttmg eehouden, Dan moetenBUist ont~ent dat dit wurdl gcdaall aulo',. geluid van ••ngcschoten beef! gesluurd. \ijftig ntenseJI "oorkomen 1'001'om de Jnan re sparen. Een tran~ac mensen. enzovoorls't. Toch ljjkl hel ingrijpen van de b'"

lie is Lmmers di:;c~ler dan de kan	 ol'trtredin£ Y:ln het samenscho' meenle zijn ",Iwerking nielle mis· 
lonrechter. Het OjJenbaar Minisle	 hng\\'erbod, hel negeren \-art een Onrust seo. VolSellsPick stoal hell>ewus. 

wrblijfsolHzegging en het rondoTLe i~ van memng d~t hel o'lder· Een ell ander veroorzaakle no(:.1 Ie huis in <.Ie J\en de Ccldcrslra'l 
sc he id l ussen de m~nn cn en de ilaLlren met hee oog op de verkoop wa I onrusl ill hel VOOI heen 7.0 ru, Illlll;ddc]; Ie koop MUllnik he
\TU"Wen Ie verdedigen 15. Buist: "an drugs. Ii ge woonst rna lie. A Is ge volg v~" a"",t Jat "lk wil geefl ~cJflllJer 
,,[)e bezoeker is 11\ lang mel aile BUlst wi'· nlet zegg"n of er m het de vesliging van hCl pcn~ion ~O", mel dc [Jullwdicn,l. daarol\l hel> Ik 
gevallen op de hoog<e lOin de pro ,'en'oi~ meer van der~elUke 'mas, den al dTic woningcn Ie koop hellC koop gc:<el. Als er een goed 
blemen in het Spijkerkwartier en sa-ziltingcn' WlJrden gehouden, slaan. Vol gens de behandelende boJ komI, Joe ik l1el weS" 
de aandacht die ~raan wordI be alllblen,.r VTC7.en Je eigen~ren 
steed. Vall de Vl'ouwen kun je ver de Gelderl~!)der cen "erdere a"hlen,ilg~ngvan de Dayhlad Tubantid 
wac hten dat ze dat wel weten." ~~	 sl rMl en ~e" daling vao de wa.rd~ 

,,~ , Ar'nheFi 
van hun hui"'"' ., Wanneer niet ltiOl/% 
wordt illge~rcl'cl\, worden moge16101/96 iiJk nog mecr hllizen l:ekochl en 
"oor helzelfde dnel. gebruikl", 
waa,schuwI die amblenaar m een 
a<lvies .,n het gemcenlebeSlullr. 
Volgens de gemeemc is gebruik 
va" de be WilsIe woomg .Is logeer-
huis voor pro'ltluees ill strijd mel 
hel geldeodc beslemmingsplan. 
Het rand In'g uilSluilend als 
woonhui.~ wonk" gebruikt. Vall' 
daar d.l de eigcn.ar Poind oklOber 
va" he' vorig jaar.1 werd gesern. 
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HOERENGRAl' VAN de sllJnd-up comp.
dian Margareth Smith uit Chicago. Een 
man en een vrouw zitlen 3an de bar. De 
man zeg!: 'He lekker ding, neem er een van 
mij.· Zij anlwoordt 'Nee dank je, kanjer. 
Gecf me meleen die drie dollar maar.' 

Wat deze grap zo brutaal en ijzersterk 
maakt. is dat Smith de verborgen spelregels 
bloollegl. Accepteert de vrouw het drankjc 
uit beleefdheid. dan speell ze de rul vall 
nice girl, de potentiele echlgenole. Zegl ze 
diu de man moet opdondercn. dan is ze cen 
pot. Maar omdat ze hem up de man af om 
geld vraagt, manipuleert ze hem en :>peelt 
zc de hoer. 

In haar essay over de stigmalisering van 
hoeren uit 1985 beschrijft Gail Phelcrson 
hoe cen vrouw die om geld vraagt wanneer 
zc als snoepje wordt bejegend, de grens tus
sen nel gedrag en voor VTouwen onwel
voeglijk optreden overschrijdL Hebzuchl, 
spilzuchl en onmatigheid op elk gebied - Ie 
hard praten, te hald lachen, te uitdagend 
gedrag. te veel opsmuk - zijn belangrijke 
elementen in de negatieve beeldvorming 
over sekswerksters. Gail Phctcrson Teeon-. . 
slrueerde het stigma 'hoer' door er de 
woordenvoeken op na te sJaan. want die 
weerspiegelen het denken. Een hoer is on
tuchtig. orcteloos. bandeloos en (lOeerbaar. 
De eef van de man I~gt beslot.e~ in presta
tIes op het sla/:vdd, m de politick. het be
roepsleven of de ~port. De eer van de 
VTOUW is haM kUisheid. te bewaren totdal 
zij hOlar wettigc cchlgenoot legen het lij! 
loopt. Voor een vrouw is financiele athan
kelijkheid van haar v3Ste man niet oneer
baar, maar een deugd. Oneerbaar is het als 
een vrouw seks met veel onbekende man
nen heeft, vooral als zij daar geld voor terug 
vraagt. Dan is ze scksueel vrij en financieel 
autonoom en dus een hoer. 

DIE COMBINATIE VAN seksuele en fi
nandele onalbankelijkheid maakt hoeren 
~ell bedreiging voor de burgerlijke moraal. 
die drijft op het onderscheid tussen good 
girls ell bad girls. Des te meer omdat hoe
ren tijdens hun werk de gezagvoerder zijn 
over de seks, ell niet de klan\. Historisch 
dienl dit onderscheid, dat in aile palriarcha
Ie culturen v()orkomt. aIs verdeel- en heers
mechani$me om vrouwen onder contrale te 
houncn. Het werkt tot op de dag van van
daag perfect: op een enkele uitzondering na 
steunt geen man, ook niet als hij hoerenlo
per is, de dames-van-plezier. En verreweg 
de meeste vrouweo, ofschoon 7;e in groteo 
getale schijnen te fantaseren dat ze een 
keer de hoer kunnen spelen. dUNen zich 
nie! openlijk met hoeren te vereenzelvigell. 
8uurlbewoonsters die zich venetlen tegen 
de proslitutie, zeggen steevast dal ze hue
ren niel willen veroordelen, maar ondertus
sen vinden ze het cen diepe, onoverkomelij
ke krenking als ze zelf voor hoer zouden 
worden aangezien. Ondanks de seksuele re
volutic zjjn vrouwen nog steeds niet seksu
eel bevrijd. 

Het meest Iiberale standjJunt dat nelte 
vrouwen kunnen innemen is nog: 'Van mij 
mag lIet, als ik maal niet hoef.' "I.o wordt 
Iippendiensl bewezen aan de acceptatie van 

J3o,aU YEll UUJi 
de hoer, of van de slet die van promiscue. 
arJonieme scks houdt, want ook zij is een 
bad girL Hel komI erop neer dat bijna ie
delcen het sligma hoer onderschrijft en op
nieuw bevestigt door 2ich van hoeren te dis
lantieren. Dc burgerij doet dat, zoals Do
rien Pessers onlangs in haar Volkskrant·eo
lumn instemmend uit de doekell deed, door 
de prostitutie apart te zelten in gereservet:r· 
de wijken, mel een onziehtbale deugdzaam
hcidsgrenseromheen. 

'. 
IN DE LOOP van de geschif:denis is aile 
welgeving en beleid legen de h<lndel in seks 
gepaard gegaan mel het niet tolcreren van 
~ksuele vrijheid in het algemeen en die van 
vrouwen in het bijzonder, schrijfl de histon-

A
chter het raarn moet 

. l' 
Je 240 uur per maand 

Zltten om met 163
kl 1 

anten tot een uur con 
. 

van 19 gulden te komen 

COl cn voormalige stripteasedanseres Nickey. 
Roberts. Wal neUe vrouwen maar niet wi!
len begrijpen, is dal her srigma 'hoer' voor 
alles een manier i~ om de seksualiteit ell de 
financieJe onafhankclijkheid van alit: vrou
wen aan banden Ie leggen. Neue vrOUWlo:n 
willen koste wat het kost ill de gratic korncu 
van mannen en de door mannen ltcdomi
neerde samellleving. Daar betalen- ze ceo 
hoge prij$ vOQr - naast inperking van hun 
vJijheid ook lage lonen. Moeders worden 
weli~'Vaar op een voetstllk gezet. maar dal 
respect, dat ook VlOuwel1 ill venorgende 
beroepen krijgen, wordt niet omgelet in 
openbare macht en pecunia. Vrouwen ma
ken zichzelf en clkaar wijs dat ze dat Diet 
nodig hebben, maar in werkelijkheid be
zweren ze hun angst voor sociale uitstotiug. 
De uitstoling van hoeren is hun afschrik
wekkende voorbeeld, en zo is de cirkel 
weer rondo 

FeminiSlen hebben het geen haar beler 
gedaan dan andere netic vrouwen. Hun 

werkmelhode - de stem v;)n vrouwen 
lalen kHnken en serieus nernen - vcrli 
ze zodra het boeren belrof. L:lIIg hebben 
hoeren als slachtoffers gedelinieerd, bli 
en doof voor wat die naar zclf van yond 
Hocrcll willen namclijk niel zozeer met 
werk stoppen, ze wtllen empowemlUJ. 
lOaIs dat legenwoordig heet. Achter m 
lijden en de wens om te redden zillcn v 
agrcssie en afgunsl vcrborgcn. in dit ge 
legen de stouunoedigheid van de p,ostiluc_ 
die. aile wettelijke (~n maalschappelijke te
genwerking ten spijl.., loch seksuele dienste.: 
aan mannen blijft verlenen. Toen bleek d 
heeren niet gered wilden worden. gingen ' 
feministcn ben parrloes betitelen als colla
boratr.urs mel de mannelijke vijand. 

De hi~olischevergissing van het feminis
me is dal het meende dal seksueel gewe 
legen vrouwcn hel helangrijkste machts
middel van het p3triarchaat is. Feminist 
dachten vrouwen lOeer bescherming Ie bie
den door de mannelijke scksualileit te kort
wiekell. Die werd geddinieerd als inlrirr 
siek gewelddadig en vrouwvijandig. waar
mee elke kans op heteroseksueel p'(<>.zier 
was verkeken. Maar daarmce tegcli)k 001: 
de kans op deeriminalisering van de bet:lal
deseks. . 

Er is een sociologische verklaring voor 
die vergissing. Feministen komen vcelal uit 
heschermde, nallr binncn gckcerde muldle
class ge:l.innen ~n hebbcn de schciding tus
sen good girls en bad girls verinllerlijkt. Ze 
richlt:n af hun pijlen op de m:ln, crgcns in 
de boze buitenwereld, en veTZuimen om 
zichzelf en hun blokkades op het gcbicd 
van .seks, macht en geld te analysclen en 
zich er vervolgens van te bevrijden. In hun 
onrealislische schema is deelname a<ln de 
heslaande wereld, waarin die drie l>egrip
pen de dicnst uitmaken. uit den boze. Ne~ 

als andere radicalcn gaan ze uit van een we· 
reid die nog moet komen. Juist hoeren 
staan van oudsher middenin die beslaande 
wereld, andersgezegd 'het leven'. 

HOEREN WN geldwolven, zo wil de pu
blicke opinic, en xelf !louden xc ock sloer 
vol dat ze fam3Stisch verdicnen. Hcl is cen 
ove,levingstactiek om dt zwaarte van het 
beroep, uilgeoefcnd in een samen!e,vlng die 
het ll:.lar de rand vcrbanl. draaglijk te ma
ken. Nu verdient ..:en hoer :.II snel meer dan 
degenc die in eel) traditioneel vrouwenbe
roep wer~m is, maar hoe hoag zijn de 
verdicnsten nu werkelijk? Het merkwaardi
ge is d.:lt dit onderwerp in de bibliotheek. 
waar planken vol historischc en psychiatri
sche \cc!uur over het seksvak Ie vinden is. 
niet als zodanig is gerubriceerd. Tcrwijl 
geld tach voor de mcCSlc hoeren. aoders 
dln voor andere' burgers, die in cnquctes 
vaak 'onlplooiing' en 'werken met mensCH' 
br.l:.lngrijker noemeo dan hcl salaris, hel 
hoofdmotief is om dit vak te kiezen. . 

Het enige onderzoek hierovcr is een doc· 
toraalsctiptie van een student sociologie. E. 
Meulcnbelt, uit 1993. Het matcriaal haalde 
hij ult het zovcelsle zicligheidsondcrzock, 
w:Jarin de ondcTZockster met clkc respon
dentr. urenl<lng had gesproken over haar 
problcmen cn aldus cen vertrouwensrclatie 
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