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aidsgevaar op de Achterdam
Van OIWl ~aue~

ALKMAAR- Ondel" prosti
tueebewekeu Ill.' Alkmaar
beerst nog heel wat llatvltf\lt
over het rbleo van aids. Dat
een bezocbte vrouw et" 'scboon
en g:ezond' uUzlet. sterkt SOUl
mlge Ulannen dJe ceen COD
doom g:ebt"ulken in deovertul·
glng: datzlj Keen gezondbelds
rtslc::o lopen. Ook bet 'o""nlste
Idee dat aile pn»ltl~ees van
de Acbterdam oniter Uledi.
scbe controJe van de GGD
staan, wordt soms al3 gCl"Wlt
8telle.nde g:edacbre opec

voerd.
Oat concludeert de GGD op
basisvan een onderzoek van
Mirjam Ruiter (25) uJt 'Hoorn.
Voor· haar stume sociale" psy
. chologie inteiviewdc zij de
cember vorlg jaar mannen die
een prostltuee haddcn bezocht.
De uitbaters gaven hallI daarblj.
aUe medewerking, maar uitein
delijk werkten s1echts tien be
zockers san het onderzoek
mee.

Te weinig voar keiharde con
cluslell, geeft Ruiter toe, maar
voldoende om de aanwljzing te
hehbell dat het in Alkmaar "I
niet veel anders is als een l:m
delijk onderzoek ~rder aan
toonde: ongeveer' een kwart
van de prostituel!-bezoekers
gebnllkt geen condo om, alie
vQorlichting over aids·preven
tie ten spljt. In het onderzoek
van Mit jam Ruiter verklaarden
drie van de tlen ondervraagden
geen CQnuoom tl.> gebrulken.
Volgcns Ruiter handelen som~
migen daub\} 'tegen beter we·
ten in'.

Intimiteit
Net als bet iandtJijk andel'
roek heeft aangetoond spelen
emotionele tedenell dikwijls
cen rol bij het niet-gebruiken
van condo oms. "Mannen, dle
Reen condoom gebruiken, den
ken zo meer' ultimiteit te vin

den. Ze bezoeken djkwijL~ de
zelfde prostituee en zun er van
overtuigd haar vriend te zijn.
~ voelen zich dikwijls een
uam. Er is ook een categorie
di~ julst ncgatiever over prosti
tl.lecs denkt dan bezoekers die
wei condooms gehruikcn."
Mannen die 'onbeschermdc
contacten' 1:IJ~bben, zijn dlk
wljls lager opgeleld dan man
nen die wei condoorns gebrul
ken,
Volgens Ruiter moeten er
nog heel Wilt gevaarlijke mis
verstanden omtrent prostitu
eebezoek de wereld ui\ gehal
pen worden. Zo tekende zij uit
de mond van een prostituee,*
zoeker op dat 'besmette vrou
wen niet op de Achterdam wer
ken'. Ook werdgedachtdatallc
vrouwen door de GGD worden
onderzocht, wat nlet hct geval
Is. Het oDderzoek door GGD

m\!dewerkers heeft
vrijwillige basis.

plll.al~

op

lJscokar
Omdat er nog wei het een cn
ander schort aan de kenrus van
prostituccbezoekers over aids
risico's heclt Miriam Rulter gis
terayond 2:elfop de Achterdam
nog wat ludiek 'zendingswerk'
verrlcht. Naar voorbeeld van
een soortgclijke actie In Am
sterdam, waarbij klandlzic
werd geJokt met een 'patatje
met', trok Ruiter met cen' .lis
coka.. naar het Alkmaarse
prostitueestraatje. In rull VOOI"
cen grati.~ Ijsje ~ertelde zij wat
over a1ds·gevaren en deelde zij
anslchtkaarten uit met daarop
een mooic en ogenschijnlJjk ge
zonde vrou w. Op de achtcrzijde
van de kurt staat een tekst die
aangeeft dat er een kans be
staat dat deze vrouw hesmet is
met aids oC een geslacht.sz.lektc.

Noordhcllands Daqblad
ed. Alklllaarsche COUrJilt

22/06/'16

Vaginale gel tegen overdracht aids
IfilSIOfi! De eerste proeven met een rtieuwe vaginale geller

~

voorl<omingvan aids hebben veelbelovende r(".sultaten opgele
verd. De gel zou het condoom kunnen vervangen als preventie
middel tegen de seksueel overdraagbare ziekle aids. zo hebben
onderzoekers uit California goisteren gezegd. Het Nalionale lnsti·
n:wt voor Allergie en Illfectiezip-kten heeft hel onderzoek van Gi
I~ Science Inc. gefinancicrd.
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Van eM onzer versla~
AMSTERDAM  De Amsterdamse
GG & GO heeft \'OOl" drie contact
vrouwen die onder buitenlandse
pros.titUee5 weRen \IOOr een jaar
subsidie toegezegd gekregen. Oat
~nt dat het 'Peer-ptojOO' dat
door deEurope5e Unie werd ge
rteund, \IQOrfopig door un gaan.

In Nederland werken hondetden btJi..
tenlandse vrouwen in de pro~,
van wie velen illegaaJ. TalnJke van
due prostituces zijn voor Nederland
se hulpverleners moeilij1c tc bereiken.
8ehalve de taal vormt ook. het ant·
brekeo van vertrouv.vl tegellover of
ficieIe instanties een barriere.
Het gl!YOlg is dat vee! van dele ~
werksters hun ambacht onveitig uit
oefenen. Door bijvoorbeeld het COf)
doom adrterwege te Iaten lcunnen zij
~ueeI overdrotagbare aandoenin
gen opdoen en venpreiden. 'Peer'
bet8emgm~~eo~lndn~

band heeft de GG & GO gezocht naar
vrouwen die het pm~edri"jf
van binnenuit kennen.
De Costaricaanse Amanda vertelt dat
zij van haar 6e tot haar Ue pmsti
tuee was.. Sinds ze bijna 30 }ow ~
den naar Nederland kwam, heeft ze
net vak niet meer beoefend. "lk
dacht goddank ben ik van die rot
at" Toth lukt het haar om in
contact te !comen en vertrouwen te
winnen van tandgeootes die in Ne
dcrlandse dubs en bordelen werken.
Haar vroegere opleiding vefPleegkun·
de kernt haar daarbij goed van pas.
Amanda is een echte mama voor de
meisjes. ,Je moet in de eerste plaats
respect voor hen hebben. Laatst
kwam ik bij een Zuidamerikaanse op
bezoek.. Ze bood ons thee of koffie
aan. lit vond dat leuk, een teken van
erkeoning. Maar toen ik dat viele
keukentje zag, was het wei moeifijlc
ertoe te komen dat kepje Ieeg te
drinken. lk dacht dat hoort nu een·
maal bij mijn vak."
"Het tijn meestal vrouwen die hier
aa ngeland zijn, gelolct door verhalen
over de rijkdom van Nederland en de
onbeperlcte arbeidsmogelijkheden.
Soms hebben ze al als prostituee ge
WCf1ct.. Anderen dachten dat ze te
recht lOuden kornen in de horeca. Je
moet niet deoken aan slappe karak
too: het zijn sterke vrouwen. Maar
allemaal hebben ze heimwee. Terug
kunnen ze niet omdat ze afhank.elijk
zijn van hun verdiensten. In elk g~al
is de cultuur waarin ze nu zitten, heel
anders dan thuis."

zoo"

Morbido noemt Amanda de ge
woonten in de Nederlandse prostitu
tie. "Thuis kJeedden ze zich mooi aan,
aIsof ze naar de disco gingen, maar
hier moeten de meisjes zowat naillct
voor het raam posert'fl. Een enonne
inbreuk op hun schaamtegevoel"
Lucia is jonger dan Amanda. Na em
opleiding als medisch analisle vertrok.
zij vier jaar geleden oit de Domini·
caanse Republiek naar Nederland en
kwam un ge'dgebrek in de prostitu
tie. Na zeven maanden vond ze het
wei mooi geweert: "LieYer was ik
wertster ernou ik WC's schoonma
ken dan dit nag langer te doen."
samen zijn zij na een kerte opleiding
door de Utrechtse stichting SOA·be
5trijding hun wetic als 'peer' began
nen... E8st WiIS net ~ om Wf'
trouwen te winnen, maar als je de
vrouw duidl!iijk maakt dat ze niet

Peer-project wordt
gesteund door de
Europese Unie
bang voor je hoeven zijn, vinci je niet
zo gauw meer een dichte deur. zeIfs
de exploitant heeft geen bezwaar als
we met re praten. De vrouwen htb
ben soms van die ideeen. Ze denk.en
dat God wei zOfgt dat ze geen aids
krijgen en als ze het toch knjgen, is
dat nu eenmaal Zijn Wll. Ze brandeo
een kaarsje en gaell'l trouw naar de
k.erk om God gunstig te stemmen.
Een enkeling vindt dat nag niet ge
nol!9: ze sproeien de vloer met citro
00, strooien dubbelt;es over het ta
pijt en branden dikke sigaren. lie pro
beef hen dan duidelijk. te maken dat
dn n~t vee! helpt· En dat een con
doom handigef is. Ookleg ik uit dat je
van aids niet meteen doodgaat. Oat
je eerst nag een hele tijd ziek bent en
dat je dan niet ltan \'efd ienen. 'Je ltan
beter 25 gulden over hebbeo voor
een doos;e condooms, dan dood te
gaan: zeg ik dan."
VceJ buitenlandse vroUWl!f1 zijn bang
voor instanties. Dok de GG & GO
hoart daar bij. De peers !tomen na
mens de GG & GO, maar zij zijn voor
de vrouwen toch meer 'eig<!TI' dan
een Nederlandse hulpverteenster.
Ook de angst voor politie weten de
pee~ vaak te doorbreken. "We over
tuigen hen dat de Nederlandse peritie
niet corrupt is," zegt Amanda...Van
avond moet ik!en paar vrouwen in

Nijrnegen weer helpen zim te verwe
ren tegen een Belgische elt"9 eYa ng<!
ne, die zich met toestemming van de
verttuurder in hun tfu15 heeft binnen
gcdrongen. Ze zijn alJemaaI bang van
die ken!! en ze durven niet naM de
po/"rtie als hij hen bedreigt...
Amanda woont in Amsterdam. maar
wer1ct onder de ongeveer 80 prosti
tuees van ~nsamenlcaanse af
Icomst in Nijmegen. Zij Iegt dingen uit
die voot een prostituee in Nederland
gesneden kOelc zijn. BijYoorbeeld dat
er niet beter van wordt aJs je na eM
1dapper' (gebarsten condoom) een
handje antibiotic:a slIlct ,.luke din
gen Ien!n ze van ons. DibYijIs moeten
we iemaod zelfs leren hoe u een
condoom ge.brui(en. In ZuicMmerika
is dat niet a!tijd de gewooote."

;e

S"nds 1 januari zijn er sbellgere wet·
ten die vooral iI1e9ale prostituees·tref
fen.. Het leidt er volgens Amanda en
Lucia toe dat het contact met die
vrouwen moeiIijIc wordt. ,P. zitten
nu eens in Nij~ een tijtfjein
Antwefpen en reizen veM;llgens naar
Amsterdam. Een t!nkeJe keer hebbcn
ze zovetl vertrouwen in mij dat ze me
vertelleo waar ze !leen gaan. Maar in
aDe gevaUen vvordt hun Icwetsbaar
hed alteen 9rater door die repres:sie..
En de lans dat ze een ziekte oplopen
wordt er oak niet ldeiner door. Inte
gendeel, met aile gevolgen voor hen
zeit en hun ldanten. Je moet er tach
niet aan denken wat er gebeurt als
een iIIegale vrouw seropcWtief brijk.t
en dan ondergedoken en Ol'lbe
schermd docuwmt?"
De vrees hun gezondheid te schaden
leeft volgens de twee peers sten: on·
der de latijnsamerilcaanseo. "!(ort 9~
leden had een meisje een IdaPPef. Ze
dwfde er met haar taodgenotes niet
over teo praten, ze was bang voor
aids.. Met mij waagde ze het wel.
Samen met mij durfde ze zich te laten
testefl. lit zei dat ze moest zijn voor·
bereid op het etgste. Gelukkig bled
de uitslag tot drie keer toe negatief.
Het was zo'n opluchting voor haar
u:>
dat ze gelijk. met hutp van het terug·
.,
.g
k.eerbureau is teruggegaan naar de
c>
Dominicaanse Republiek.. Later kteeg
......
ik nog bencht dat ze wert had gevon·
den als secretaresse. ledereen wil ge
rond terug. Harddrugs gebruiken de
meeste latijns-Amerikaansen niet
•.Aan die rotzooi geef ik mijn geld niet ~ z
uit", zeggen ze...lit heb nog een pailr ~ .~
kindcl'(lfl thuis waar ik voor meet 2:or· :::. ~
gen."
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lIen Jaar Ilppelzone:
Een feestje of een schande?
Is het een reden om in een
hoekje weg te kruipen en je te
schamen over de exploit<ltie van
vrouwenlichamen, of am de
champagnenes te ontkurken en
hel glas Ie heffen? Tien jaar na
de opening van de eerSle om
ciele tippelzone van Nederland
in Utrecht zijn de meningen
daarover Jlogahijd verdeeld.

Door een onzer redacteuren
De ecrsle offieie!c
NedcrJandse lippelzone aan de Europa
Inan in Ulrecht Vicrde gistenlvond ha:lr
tienjari~ beslaan. Minister Oorst (Volksgc
7_ondhcld) noemdc de Euwpalaan "cen
van de wein;g~ plekken in Nederland"
waar straatprosliluees veilig kunnen wer
ken.
Vofgens de minister blijkl uit recent 011
rh:rzoek dat zestig procen! van de verslnaf
UTRlOCliT, 22 JU NJ.

de prostituecs condoOlllS gebruiken. Ecn
paar jaur geleden was dnt nog slt:ehts lwin
tig procen!. Een gedoogzonc in eombilHltie
mel hulpvcrlcnillS hiedl lIolgcns Borst cen
gunstige situatie voor dergclijkc gedrllgs
vcrllndering. Tippelzones zijn geen Neder
lands fenomeen, Elkc grote Europese stad
kent weI plaatscn wanr de polilic prostitu-.
tic gcdoogt. Typercnd voor Nederland is
cvenwcl dat gtmccuten in de jaren hlehtig
speciale voo17,ieningen zijn gaan aanlcggen

Amsterdam: twaalf
bushokjes op rij

D

181

op

e gcdoogzonc Jigt
een
verl<lICll pick tussell (wee
spoorbanen en oogt als een
ocfcncircuit voor aankomende bus
chsuffeurs. Twaalfbushokjes slann
in slagorde opgesteld, verkeersbor
den geven de r,ewensle rijrichling
aan. Nadat de prostituant zijn keu
ze heen gemllakt, rijdt hij naar een
'afwerkplek': een door stalen sehot
tcn afgcschermde parkeerplaats.
Voor mannen te voet zijn Cf twee
betonner.. bunkertjes, lIoor.lien van
rode lampen.
Dc tippcl7.0nc aan de Amsler
damse Theemsweg in het sladsdeel
Geuzenveld/Slotcrmeer is sinds ja
nUllri van dit jaar geopend - on
danks cen reeks protestcn Vlln
buurtbewoners die vrec~den voor
criminaliteil, toenemende onveilig.
heid en verlocdering vnn de buurt.
&rst zou de tippelzone aan de
Transformatorweg in de Spaarn
dammerbuuft komen. Door fellc
proteslen van de bewllners sing dit
plan niet door. Vervolgcns wees het
gemeentebestuur dc Thecmsweg
aan. De gemeentc had dele loealic
in cer.~IC illslnn!ic ()ok op hd (lng,

mllar vrccsdc vunwcge de ge'isolcer
deligging de veilighei(\ vall de vrou
wen niet te kunnen glln\lldercn.
De bewoners van het Sl<ldsdecl
Geu'lcnvckl/Slotcrmeef
protes
lcerden verbeten tegen de' kornst
van de tippclzone, mllar dolven uit
eindelijk het onderspif. WeI zou een
politielcm ll 01' dc. lipl'c1zone toe
zicn.11 ier en <laar klinken verwijten
dllt de politic <lat wal :i11c enlhousi
ast doel. Doordal er rond de tippc1
zone nauwelijks wordl geneald.
20eken nogal WlIt vcrslllllfde prosti
tuees hun oude pick achter het een
trnal station wCe'r op.
Uit cen eerste evaluatie bleck dat
gemidclc1d slechts zo'n twintig lot
dcrtig prostituees van de zone ge
bruik maakten - bij de vonge, tij
dclijke tippclzone aan de OoSlclijke
I Iandclskadc waren d:11 er taehl ig 1\
ncgentig. Maar de eerste peiling
h3d dan ook plllats lijdens de ex
treem koude winter.
Dc prnlcslcn "an bewoncrs lij
ken inmiddels geluwo. De opening
,'an cen opvnngcenfrlllll voor pros
tiluccs bij de ThecllIsweg gisler
lIvond. verlic(l in aile rlls!.

voor dit 'onderste segment van de prostitu
ticmarkt'.
Tippc1prostitutie brengi risico's metzieh
mee: \loor kIll nlell en tippc1aars. In de loop
van de juren lllchtig werden in Amslerdam
tien en in RottCl'l'k::fn zeven tippc1anrs ver
moord. In Groningen, waar noggeen upar
Ie \loorzicning is voor tippelaars. werden
de argclopcn Iwee jaa r vier strnlllprostitu
ees vermoord. 01' cen tippdzonc, met 'af
werkplckken' om de klanlen ter plekke te
bedienen, is de sodale controle groter en
kan de politie toezien op de gang van la
ken. tn de r~gel zijn tippelzones in de nach
tclijke uren open en bevinden 7.e zieh op IIf
gelegen induslrieterrcinen ofbedrijvenpar
ken. Een 'huiskllmerproject' mel hulpver
leners behoort tot de slandllllrdinventllris.
Op dit moment kennen Utrecht, Rofter
dam, Amsterdam, Nijmegen en Den Haag
officiele tippelzoncs - hoewel de zonG in
de laatste slad zo slccht "czochi wordt, dat
veel omwonendell niet van het bestaan er
wn op de hoogle Zijll. In Amltem, Gronin
gen en Hcerlcn zijn lipppelzones in voorbe
reiding. III G romngen is lien jaaq;edel>lIt
leerd aile r de juisle loealie, tot under drok
van de rccente serie moorden op prostitu
ees lllsnog cen zone wcrd ingesteld. aan de
Domholmstraat. Overal leidde de kOnlsl
vlln de lippelzonc tot fellc prolesten van
omwollcnoen. En overal is dat protest na
cnkele jaren gcluwd.

NRC Handelsblad
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Rotterdam: zware
competitie op straat

D

c Roltenl:Jmsc reinigings tor.ireuit, verlicht door roze tl-hlli
dienst signalccrt dat hr.t zcn en omzoomd door abri's. Dc
eondooll1volume in de af grocpcn prostituces hebbr.n elk hUll
v:lltnlkken van de Kcileweg nog 011 eigclI terrilorium: verslftafden en
lijd blijn grocien. Na anderhalfjuur niet-verslaafden rcchls onder de
is behecrcoordillaler W. van Bladel abri's, de Iruvesliclcn en Iranssek
zeer tevreden over zijn tippelzone. suelen links. De zone is geopend
De klanten weten hllnr inmiddels Ie van :res uur 's aVOllds tot les uur 's
vindcn en hel aantal tippelaars is te ochtcnds,
nlg or het 'G J. de J o/lgh'.n ivcau.
Volgens cen gisteren bekend gc
Sinus 1984 kcndc Rotterdam cen maakle evalulltie van 'Wijk Overleg
'tijdelijkc' lippdzonc aan de G.J. de Beheer Keileweg' koml~n er elke
Jongh weg. Nadal de gcmcenlc cind naeht lo'n vijftig verslaufde vrou
jaren lcvenlig de bordelen van Ka wen, 25 niet-vcrslaafde vrouwen en
tr.ndreeht - Rotterdams' rossc buurt 25 trnvestieten. Oat is ongevr.er
- verjocg, zwierven de lippelaars evenvecl :lIs op de Dude G.J. de
door de stad. De 'GJ. de Jongh' JOllghweg, Uit een enqncte onder
wcrd gedoogzone in Rfw:Jehling 42 vcrslaafdc prostituces "Ieek vo
van hel gemccnlelijke Eroseen rigjllur dat 20 vrouwen de zone zeer
trum. Dilt kwam ernooil. Eind 1993 onaantrekkelijk vonden. Aile geen
begon de lijd Ie dringcn voor de ge quctcerdclI voelden zieh er deson
Illccnlc: bij dc gcdoogzone was dunks veiligcn bJijvefl komefl.
nicuwbouw gepland. Eenj:mr laler
Rcst cen problecm. Een groep
werd de lippelzone verplaatst naar van zo'n twintig verslaafde prostl
de Keileweg, 01' cell indllstrieter tuees hI ijfi in de wijde omgeving van
rein in Roflcrdam· West. Verzet de Keilcweg lippdcn. Deheercoor
mocht niet haten.
dinator Vun Bradc1: "Op de tippel
Andcrhalfjaar na opening blijkt zone is de concurrentie nu heel
de Kcilcweg in veel op7.ichten een Zwaa r. II et zijn deze vrouwen die de
SII(;I:C'>. r)c 'wlle hcslaal lIit cell :111 sing vcrli.:zcll:'

Utrecht: afwerkplek
ook voor fietsers

E

r is zerfs cen afwcrkplaats lallO te danken lion hel vertrouwen
voor fictsers. Dc lippelzone dat is opgcbouwd tussen de drie
aan dc Utrechtse Europa partijcn: hulpvcrleners, politie en
laan is van aile gcmakken voorzien. prostituces. "De vrouwen slellen
Veertien llfgeschermdc 'afwerk we verantwoordelijk dat de zaak
pillatsen' bicden net voldoendc hier beheersbaar blijfi. Als er dea
mimle om een gezinsauto te pllrke lers staon, willen we dat ze dat mel·
ren. Dc betonncn schutting garan den.lk zeg niet dal hier geen dope is,
deert discretie. Uit heel de wereld wllnt waar veflilaafden ~ijn, is dope.
zijn de af~elopen juren deleg:llics Maul' hel blijll beheersbaar, Deze
kamen kiJken hoc de gemecnlc locatie heef! verreweg de laagste
Utrecht de slrnatprostitutie met , criminaliteitscijfers van Utrecht."
sueces heef! geconcentreenl aan de
Doordat de vrouwen via de huis
rand van een bed rijven terrein.
kamerbus contact mel elkaar heb
Dagelijks staan 01' de Europa. ben, is er veel sodale controle,
laan zo'n veertig 101 vijfiig vrouwen denkl W. Wo1eman, chauffeur van
tussen 19.00 en 02.00 uur 'op de' de 1lAP-bus. "Ze lctten hier meer
baan'. Er is elke avond cen bus van op c1kaar. Als ze aan het mam nt
de stichting lIuiskamer Aanloop ten, zitten ze veel meer in hun een
Prostituees (HAP); waar de vrou tje. Als jt: hier staal, leer! de politie
wen terceht ktlnnen om op verhaal je oak kennen. Als je Ie jong bent,
te komen, zieh te verschonen of wordje aallgehoudcn. Maardoor III
hulp Ie vragen. CondoOlnS wo~en die conlrale kunoen ;te hier veiliger
er h::gen een symboJischc prijs vcr werken."
koch I. In 1994 bedrocg de omzet
Ook de grillis medisehe verzor
511.000 sluks, zo meldt het Baal/· ging is een voordee!. "Ofje nu ver
bind.
zekcrd bent of niet, je wordt "ehol
Volgens A. van l.onden, tot voor pen l:n zonder bla-bla, Er ztin nu
kart tcalnchefvan de polilie-tippd ccnmlllll vrouwen die niet naar hun
unil, is hel SlICCCS VUIl de Europa eigcn huisar1s willl:1l g:lan,"

Sommrge bewoners. :z:oaJs hler bll
de Ruijtetkade In Amsterdam.
~ wei heel erg ver om te la~n

merken <fat ze nlet gedlend :z:ljn

van tlppelprostitutJe.

ARCHlfFFOTO
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Tippeltijdschrift
De Amsterdamse hoeren hebben een

eigen vakblad gekregen, met tips en
informatie. 'lk ga voor die kerels
toch geen rekening houden met de
paifum die ik opdoe?'
SUIU llAMERMAN

rostituees vormen, n~t a1s Majoor, die zelfeen aantaljaren
kappers, slagers. bloemisten ill het vak lilt, het Prostitutie
of boeren, een bedrijfstak en Informatie Cencrum (prC) op de
hebben een vaktijdschrift: hard Amsterdamse wallen. roeris
nodig. Oat vindt Mariska Ma· tcn, prostituees, klanten en
joor (27), initiatiefneemster van buurtbewoners l<unnen er met
de Werldcrant, Sinds vorige hun, vragen terecht. De Werk
maand wordt het blad in Am krant is een project van het PIC
sterdam gratis ooder de be en wordt met de hulp van vrij.
roepsgroep verspreid. Majoor: willigers gemaakt. AUeen met
de subsidie wi! het met lukken.
~Juist prostituees hebben be
hoeftl! aan informatie over de Majoor; "Maar hij blijft gratis.
ontwikkelingen in hun vak. Als want ik wi! dat i('dere prosti
we willen dat de prostitutie tuee hem leest. Het mooiste zou
wordt geaccepteerd als gewoou lija als ze aan eJkaar gaan vra
werle, zullen prostituees moe gen; 'Is de nieuwe Werkkrant al
ten leren rich ook professioneel uit?' ~
te gedragen. Dat betekent bij·
voorbeeld dat ze een condoom
ac:quelinc (25) wi} best haar
gebruiken, de klant met be
meoing geven over de Werk:
stelen en belasting betalen. ~
krant, maar eerst nog een klallt,
!Wee jaar geleden began dan is ze klaar voor vandaag.

P

J

betalen, had ik hem gekocht. Er
staat belangrijke informatie in
over gezondheid en veilige
seks. Ik moet zeggen dat ik het
meeste al wist, maar dat geldt
niet voor iedereen: Haar staal
blauwe ogen - ~Veel klanten
vallen daarop~ - glijden over de
vagina's. Mlk vind het goed dat
prostituees zich bewust wor
den dat ze een beroep uitoefe
nen en zich dus oole aan de wet
moeten houden. WeI vind ik dat
het een beetje eeovoudig wordt
voorgesteld. Ik heb zelf onder
vonden dat het dat niet is. ~
Ze grinnikt als haar oog valr
op een artikel onder de kop:
'HoE'r of prostituee?' ~Mariska
heeft een godsgmwelijlee hckel
aan het woord 'ho('r', maar ik
heb er geen moeite mee. Als ik
mezelf 'hoer' noem, kan uie
mand me er nog mee kwetsen.
Er is een tijdje geprobecrd het
woord sekswerlcer erio te krij
gen. maar dat werd niet~. Mijn
advies: Gewoon vaak: het woord
'ho('$' gebruiken, dan went het
vanzelf."
Olantal (24) moest nogal
iachen om bet artikeJ waarin
prostituees worden gewezen
op de cousequenties die een
zware parfum lean hebben.
Klanten nemen die gem mee
oaar huis en het resultaat lilat
tich raden. "Oat rijn dingen
waar ik niet bij scilsta. Ik ga
voor die kerels toch geen reke
Ding houden met de hop-veel
heid parfum die iJc opdoe. Dan
moeten ze maar met naar de

~Het belangrijkste van de
kraut is eigenlijk dat prostitu
ees bewuster worden. Je moet
voor dit beroep nu eenmaal ste
vig in je schoenen staan. Som
mige meisjes doen dingen waar
ze geen zin in hebben. omdat de
ldant het wiJ. In de Werklcrant
wordt benadrukt dat je aIleen
dingen moet doen waar je ach
ter staat. AIleen dan kunje pret
tig werken en ga je er niet aan
onderdoor."
Mariska Majoor: ~Ik ben erg
trots op de krant. maar het kan
natuurlijk altijd beter. Ile streef
naar me.er serieuze en kritische
artiJcelen. Tenslon~ is de prosti·
tutie een serieus vak.•~
Hr/IH fllD
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FERNANDEZ
... when there is demand,
there is supply

Prostitutes find it hard to break free
o fROM PAGE 25
Tell8gaD1ta does is distrib·

ute free condoms to the sex
workers. But SOIne fa~ the
problem of getting thelr ell·
ents to use condoms.
One sex worker had her
nose punched and broken
when she insisted that her
cl1cnt use a condom. 'What
we are asktDg is also for
men to be more responsi-

bI.e." 1llIYl! 'ernandez.
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-know how.
nut even li c.he)'
t
can ,gehaanother ~jO~o~:l.
woo t I ve mon ,y
th
'vtve th
until the end of e
iJWD , when they geft ~heir
'fIrst pay. Very few 0 ; em
$l.ve because they are~
viviDgonaday·to-<!ay t to
Hence, even if they wan.
.get out and start a ~~:.~
fhey~caugbttnaw.u
SituatiOn.

'
dependants,.
Y
to kick the habit before they
can get another job.
"Faced with this kind of
situation,.we discuss with
them the1J' priorities:' W~
thought that health would
be their priority but to
thelll, the constant pollee
operations which threaten
tileit' l1vel1hood and not beIng.~~ by socie,!Y are
thelt
concerns, says
F('.rnandez .
"From this revelation. we
organise lepl programmes
for them as a start so that
they know theiirlghts, then
we'mme on to health.
"Those who are very sick
are taken to hospital. If they
are warded, we V1sI.t them
and bring them new clothes
to show them that we care.
This seems to touch them a
lot because all this while,
thef thinkpeo1l1e are only

Someareda:t~al~~~

1__ the
~
interested In USW6
m.
Some who are substance
dependants have been sent
far detoxification at the haspita] while two have been
able to find other work, with
Tenaganita helping to liecure smail 10alls for them one Is doing direct selling
and the other is running a
foodstall.
Fernandez and Monica
feel that sex workers should
be given a chance to start.!l.
new life by giving them
skills tra1n1Dg With a small
allowance ana getting them
job placements.
A number of sex workers
taken to hospital were
found to have HIV/AIDS
and wen! placed in a h.ill·
'!lay house (unt11 their
he.alth improves) In Kuala
Lumpur set up by the NGO
QlWlcl1 on AIDS early this
year. AJ. present, there are
seven HIVfAIDS cases at the
halfway house.

Besid
~ and
as co
healthcare, the ha fway
house attempts family ~
unlftcation, says Fernandez,
who is assistant secretary of
the council.
. "We try to trllee their £am.
ilies and counsel them to
IJnable them to accept these
people back and how to care
tor them. At least ~ have
been reunited With their
families.
Tenaganita ill concerned
with the growing .sax Indus
try. "Even the Sickest sex
worker can get three to four
clients a day, wblcb tells us
that there Is a growing demandforsexworkers,h says
Fernandez.
"Our next'step is to see
whether the mobility ofpe<>
pie and their sexwl.1 prac.
tlces have anythJng to do
with the increase In d~
mand. ThIs.brings the ques
tion of migration, and we
arestudyingthis. h

~,

h
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Japonse schoolmeisjes vinden
prostitutie heelgewoon
Van onze correspondent RUUD KREUTZER

TOKIO - "Ik wil geld. Ik zoek een minnaar". De tekst
staat op cen kleine sticker, over het gezicht van een meis
je in schooltenue. "Ik doe lilies wat je wilt", zegt een aD
der plaatje' dat op de ruit van een telefooncel zit ~ep18kt.
Onderaan staat het uummer van een semafoon, wasr het
meisje op de ioto kan worden bereikt.
De J apanse politie staat
machteloos tegenover het pro..
l>leem van prostitutie onder
middelbare scholiererl, dat
steeds groter worclt, maar ook
moeilijker te bestrijdcn. De
meeste schoolmeisjes die 'ge
subsidieerde afspraakjcs' zoe
ken, hebben een semafoon of
draagbare telefoon) waarmee
zij zelf contact leggen met hun
klanten.
Het aantal tieIlers dat dit
jaar is opgepakt op verdenking
van prostitutie is een derde
minder dan vori/{ jaar, terwijl
iedereen weet dat hun werke

lijke aantal is gestegen. "Door
de draagbare telefoon is de
prostitutie onder jonge meis
jes ondergronds gegaan", zegt
een agent van de Tokios/'! ze
denpolitie.

Zakgeld
De politie treedt de laatstc
tijd harder op tegen de hon
derden 'telefoonc\ubs', waar
mannen in een kleine cabine
wachten tot zij worden opge·
beld door een van de aangeslo
ten meisjes voor een gezellig
babbeltje en als het klikt een

vaal<: expliciete seksscenes en
sommige
televisieprogram
rna's introduceren de laatste
bordeelBttracties op dezelfde
manier als een nieuw restau
rant. Gewezen pornoster
retjes presentcren populaiie
spelletjesshows. ,De bood
schap is rluidelijk: werken in
de ~eksindustrie kun je leuk
vinden of niet, maar er is geen
reden om er je neus VOOl' op te
halen.

Minachting
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Japanse rneisjes hebben
geen huge dunk van het man
nelijk gcslacht. Driekwart van
alle schoolmeisjes heeft erva·
ring met 'tasters', die vrouwcn
in rlrukke treinen lastigvallen
en daar nag trots op zijn oak.
Dat wekt woede en irritatie,
maar ook minachting voor de
daders. Van hun eigen mop.
uer, die weinig plezier aan

afspruak. Vaak zijn het scho
tieren, die maar al te gewiUig
zijn om voor een panr hondcrd
gulden mee te gaan naar een
'love hotel'. Het extra 1.akgeld
wordt besteed aan dure mode
artikelen.
"Wat opvalt is dat veeI
meisjes ge~m enkel besef Hj
ken te hebben dat zij iets ver
keerds hebbcn gedaan", ver
Zllcht cen schooladviseur. Op
zijn school yond slechts 37 pro
cent van de Ieerlingen bet ver
kecrd om voor ceo telefoon·
club te werken. Een achWen·
jarige scboliere; "Ze noemen
het prostitutie, maar als ik
niet in verwachting raak, wat
kan het dan voor kwaad?"
De lucntige manier waarop
scholieren tegen betaalde seks
aankijken is niet zO verwonde
rend als je kijkt naar de infor
matie die zij dagelijks via de
media tot zic:h krijgell. Strip
bladen voor tieners bevatten

)

haar huwelijk beleeft, leren
ze oak niet dired respect
voor de man tc hebben.
Op het werk worden vrou
wen volop gediscrimineerd,
maar in de Hefde is de man
het zwakke geslacht. On~
danks huri jonge leeftijd
hebben schoolmeisjes vaak
het voortouw in hun relaties
met oudere klanten en yin:
den zij het niet moeilijk om
'nee' te verkopen aan man
nen die ze niet zien zitten.
"De mensen hebben te
genwoordig 20'n zwak~e
persoonlijkheid, dut het
geen probleem is ze te laten
opdonderen", zegt de vijf
tienjacige Yukimi, die in ee n
club in Tokio werkt als an.k
meermeisje. Zij gast wOel
voor geld uit met mannen;
maar heeft geen seks met ze.
Als de statistiekcn hun zin
krijgen, zal dat zo lung nic~
meerduren.
I

door JOS VERLAAN
GRONINGEN - De polide in Gro
ningen overtteedt de privacy
wetgeving door verzamelde ge
gevens over bordeelexploitan
ten en prosdtueE'$ door te spe
len aau de be1astingdienst. Dit
ste11E'O dertig pr~91ees die
hierover een klacht Jiebbeo in
gediend bij de Registratieka
mer. Olt instituut. dat toezlcht
houdt op bet naleVE'D van de prl
vacy·wetgeving, ~e)1igt dat
het etoorspeh~n van persoonsge·
gevens aan de flscus ill strljd is
met de privacywet.
De registratie is bedoe1d om
. vrouwenhandel in de prostJtu·
tie tegen te gaan. Maar een
. woordvoerder van de Groningse
politiI.' erkent dat ook de belas
, tingdienst., net als bij voorbl'eld
de Fiod. inzage lean Jaijgen in
het registratiebestand. Als de
.Reg!stratiekamer de klachten
'van de betrokken prostituees
honoI'eert, kunneu zij aanzlen-

Samenzwering politie en flSCUS
tegen prostituees in Groningen
lijke S<'hadeclalms indienen te
gen de gemeente Gronlngen.
Volgens de Vereniging Ex
ploltanten Relaxbedrijven (VER)
Msselen politle en be1asting
dienst personaJla en adressen
van aangetrorren pl'()stitu~s
openl1jk aan t"lkaar nit en hou
den zij ook ge:t:unenlljk. 't'aZ:
zia's' om die gegevens te vena·
ml.'len. De belastingdienst ge
brulkt de politie-infonnatle
vervolgens om de Vl'Ouwen boge
aanslagen op toe leggen. waarblj
zij ervan uitga.a.t dar de prostl
. tuees zeven dagen per week wer
ken tegen een dagopbrengst
van tweeduizend gulden.
Onlangs heeft de politiI.' In

Groningen. "ergezeJd door de
belastlngdienst. een groot aan·
tal prostitutie-bedrijven be
locht en naDleD en adressen
verzameId. Daarbij is volgens
bordeeIbouders dl' rosse buurt
In die stad volledlg 'ultgekamd'.
Volgens d1r. bordeelhouders
beeft de politic hen daarbij op
onaanvaardbare wijll.' onder
druk gezet OID namen en adres
sen te ventrekken. B1j weige
ring zouden de exploitanten be
zoek krijgen van 'alle denkbare
lnstantles', aldu,s lIe Vl!R. "We
zetten een poUtle-auto voor de
deur en al uw klanten controle
ren we," zou de politic hebben
gedf'l'Jgd.

In Anthem regtstteert de politic
ook mas.ual de gegevens van
PlOsUtuees, aJdus de VER. Ben
poJitlewoordvoerder in Arnhem
bevestlgt dat van alle Amhemse
PlOsUtut'es 'in het raamcircnit'
polarold-roto's zljn gemaakt..
Volgens een woordvoerder
van de Kijl<sbelastingdienst Is
de actie in Groningen vl'.f}J"elIjk
baar met eerdere controles In
andere branches. "We zoeken
uit wie er we~.n en of 7.Ij zeU
standige ondememers rljn of In
loondJenst W1'rken. Aan de
hand van die gegegevens con
troJeert de dJenst onder meer of
behtstingaangiften kIoppen."
De aetie van de politiI.' in Gro

ningen is voigens haar ulet reo
bet landl'Ujke
belefd. "Groningen Is meer met
prosdtutie . bezlg dan andere
eenheden van de fiscus:'
Niet aileen Groningen regis
treert prostituees en bordeel
expIoltmten. Oak andere grote
pollti(!korpSeD., waaJt)nder die
van Amsterdam. bebben toe
stemming gevraagd aan de Re·
gistratiekamer om dcrgeIijke
bestaJlden aan te leggen.
De Amstetdanue Jeugd- en Ze
denpoJide onder.r.oekt nog wie
inzage mag krijgen in haar be
standen en Wolt er Intern mel.'
gut gebeuren. "De criteria voor
het gebrulk van deze b(!standell
zlJn nog niet vastgesteld". aldus
een woordvoerder van dt' Reg!
stradekamer. "Vast staat dat 31
ieen opsporingsdlensten aIs de
1'lod Informatie mogen opvra
gen, in individuele gevallen en
bij het vermoeden van straIba~
feiten. Maar de belastingdiellst
mag dat zeker niet."
pre~ntatiefvoor

Bordelen via Internet de wereld over

Bel en bestel seks met
pc bij 'Dirty Dutch'
HAARLEM • ALlARD BESSE

Nederland bordeelJand komt
naar u we! Eindelijk kan de
rest van de wereld zoilder af
Ie rei2.en, meegenieten van de
Amsterdamse Wallen. Het be
dtijf DiTty Dutch verspreidt
'alles wat kan en ~ebeurt in
'smetig' Nederland via Inter
net over de globe. J'huis
vanac!lrer de pc een 'lijf -ver
binding met de vrouwen ach
ter de ramen. Een ideetje van
Menno Bllch, de OvelVeense
06·expJoitam en eigenaar van
Dirty Dutch.
Vanaf vrijdag stuurt Buch
een quintet dames uit zijn 06
(teJefoonseks)bestand
het
computemetwerk op. De
vrouwell zijn 'lang:;' de eIec·
tronische snelweg in eerste
instantie helaas nog slechts
statisch, aan de hand van fo
tomatetiaal, te aanschouwen.
Internersurfers die binnen
kort afreizen naar Amsterdam
en omstreken, kunnen echter
aJ wei Idezen en reserveren,
7.Odat ze ter pIekke zeker van
een verzetje kunnen zijn.
"Vanuit New York kun je aJ·
vast een dame zien, bellen en
bestelIen",zegl Blich.
Het grote we.-k Iaat nog een
half jaartje op zich wachten.
Dan komen de prostimees zo
via het beeIdscherm all over

de world de huizen binnen.
Such praat met 'verhuurders
vall ramen', zeg maar bor
deelhouders, over de pickken
waar in de onderkomens van
de prostituees camera's opge
steId gam worden. Buch: ..Via
Internet stellen de dames zich
live voor. Op commando van
de Jntemet-gebruiker laten ze
zich helemaa! zien. Daama
karl er een afspraak worden
gemaakt"
Ge'interesseerden kunnen
zich laten informeren over ai
le mogeIijke seks die de Wal
len in de aanbieding hebben.
"In mjjn optiek laten we aUes
wat kan en gcbeurt in Neder
land aan d~ wereId lien", zegt
Buch. Zo verschaft hij de rest
van de globe ook informatie
over homohuwelijkcn.
En Dirty Dutch? Het bedtijf
van, Bur.h en 'een van de
grootste Intemet-aanbieders'
wacht op de dollars die Jeo
men gaan. Hoe meer infor
mane en hoe specifieker dt.'
vraag naar seks, hoe meer
dollars ror binnenkomen. En
omdat Dirty Dutch 'ontzet.
tend veel rcelame' maakt Voor
Amsterdam is inmiddels ook
het hoofdstedelijk stadhuis
benaderd voor een subsidie.
Een bedrag't Buch: ,,Zo vecI
mogelijk!"

het
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Brits arbeidsbureau werft prostituees
Het Britse Kamerlid Ian McCartney (Labour) heeft ant·
dckt dat werkJozen bij het arbeidsbur~atI'(le;nkr-,mt loJlanden
wordt gednikt, waarin mannen en vrouwen voar prostitutie
worden geworven. Mannen kunnen 500 pond (ruim 1.250 guI.
den) per week verdiE'nE'n voor 'inrieme dienstverlening'. Her Ka
merlid vindt het 'absoluut schandalig' dat de banenkrant wordr
verstrekt aan 'een kwetsbare groep werkJozen'. De krant,fob
search, wordt door cen panicllIicr bedrijf ui1gegeven, maar wei
in opdracht van de overheid.
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Waarschuwing verplicht
voor camera bij bordeel
AMSTERDAM. ANP

Bordeelhouders op de Amster
damse Wallen die ap straat be
wakingscamera's hebben han
gen, zijn verplicht het publiek
daarvoor le waarschuwen. De
wet vereis! dat, aldus eeo
woordvoerder van de Registra
tiekamer, die taezicht houd! op
de naleving van de Wet op Per
soa nsregistratie.
De Registratiekamer is bezig
met eeo onderzoek naar ge
bruik van camera's. Zij komt dit
najaar met nauwkeurige regels
over het gebruik van bewa
kingscamera's op de openbare
weg. ,,Als de camera's op onop
vaJlende pJekken hangen. is er
te weinig openheid. Dan moet
je bordjes ophangen". aJdus de

zegsman...Ie moet oak kijkP.n
welke belangen ermee zijn ge
diend. Als er in het verieden be
dreigingen waren van perso
neelsJeden, kan het ophangen
van cament's eeo eft'ectief mid
del zijn am dit te gaan. Het doel
mag alleen beveiJiging 7Jjn,
maar het publiek moet het weI
weten."
{n veel barll<:ell en winkels
hangen camera's. Bordjes ma
ken het publick erop attent dat
die camera's opnames maken.
Banken wissen die 0llnarues
binnen eell of twee dagen. Het
is onduideujk of de camera's op
de Wallen slechts in verbinding
staan met een monitor of dat ze
bandopnarnes maken. Ook is
onduidelijk wat er in dat geval
met de banden gebeun.

Bordelenin
Pijp krijgen
•
......................g
Stadsdeel keurt 25 'kasten' goed
(Van een verslaggevl':r)
AMSTERDAM - De gem~nte AI1lsterdam zaJ. volgende
maand de ~rste 2:; vergunuingen afgeven aan bordeel
honders. De7:e exploitanten voldoen dan aan de door de
gemel"nte gestelde E"isen voor seksiorichtiogen. De oor-
delco staaB aJIe in hd stadsdeel De Pljp. in de omge
vtng van de Ruysc1adkadf: en de Albert C:Uypsttaat.

Haarlems Dagblad
3 - 7 - 1996
uit intervieuw
GEZONl>HEIDS-'::(~De Deel
'deugende' seksuoloog

~.Q,!t~~;J.~~~:

De 'dengende'seksnoloog
De seksuele hulpverlening in Nederland
moest op een hoger plan worden
gebracht, vonden de seksuologen.
Ze voerden een officieel keurmerk in,
maar is dat genoeg om de beroeps
groep bestaansrecht te geven?
n Binnen de NVVS woedt de
di!icussie of hoeren lid mogen
worden van de vereniging,
vooralsnog lijkt het claar niet
op. Aan het eind van haar be
toog prikkelde De Wit haar ge
hoor dan ook met een expliciete
opsomming van de overeen
komsten tussen seksuele huJp
verleners en seksuele dicnst
verleners. "Dc beruepen zijn
HP:e~
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beide aan taboes onderhevig, je
moet je belangeloos op de un
der storten, diens faalangst
zien te overwinnen en plezier
kunnen geven. De een doet ddt
op de vrije markt. de ander in
een gebonden situatie. Er z.ijn
verschillcD en overeenkomsten,
maar beide beroepsgroepen
zouden uitstekend kunnen sa
menwerken."~ "

51,1(\5t1eel De Pljp heeft tie be<.lrlj·
yen <..Ie laal5te mJa ntlen f;('m·
spe(;{eenJ L'n alle verbouwingen.
op een enkele l\a, goedl;ckeurd.
Vol,:ens cen woonJvo<:r:;tH V:\O
her 5ladsdeel worden de verg"n
nJnt:aanvragen volgendr. maand
naJ r hel sradhuls geSl\1Urtl I11l'(
Cl'n posir icf :l<JVICS van hel srads·
deeltwsluur In IJamc insrilnnc
beslis( burgemer.sJ.er PauJn of
een vergl.Jlluillg wordt verleem\.
Bordelen oie in augmlus 11IC[
over de vereislc paplert'n be·
schikkcn worden gesloren. be·
vesrigt de woordvoenler.
In de lOekomsr woTtlr prosriru·
lie in De Pij p a Ilee 11 ge(olereertl
a.1 n de Ruysdae Ikade. Bordelcn
in ,Ie orngr.vtnl; v~ n de Alben
(uyps(rJ;Jl worden nu nOI; I:l~
doogd. maar InOelen verdwiJnen
zoo.:! de exploltanl ermee op'
houlll.
Kom~lld naJa,ll wordell nJJr
venv:l<:hnng ook ver!:un ninl;e n
verlet-no J.ln bordee I-ex ploi 1.1 n

lell III <Ie binnensl ad In her ~<.'ks·
ClreUI[ is de vuwaChrllll-: dar hei
:lane;)) bonlelell 1Il <.Ie Fad IllN
.~l'n kwar{ 'lal VtOnnuuh:n..- u door

de kOlmt van h"r

VI"

f:UI\Il;IlI:"n

stl'I,<.:! ,'Il de IOl'll"llWIHle CUllcur
rClltil' 01' (h.' mark!.
I kl ve rgll nil i I1ge I\be kill 1"'
r re It n il'l a lIee n (raa 11l!bonlde 11.
maar ook 'eror\sehc' massage
ceor ra en PT1V~' h\l izen w aJ r
meerde r.. vrouwen werke n. t\ \
l~en zelfstand;g~. rhuls werkcn·

de VrOUlllell hoeven

llIet OVl'r

een gedoot;veq;unnrng

te

w

be

""'
.....

schikkcn.

"

llcr Amsrcnl:\ Inse ve'lJu no i n·
!:ens Il'lsel loopl voonlll Oil he·
s\uitvormlllg i" Ill.' Tweede Ka·
rner over hel
van hel
,1rnkelm hct Well>oek V:I1l Slrar'
rcehl dar bordeel·explollJlic "er
I>ie<.lr. Dc geml'en!c ROllcruam
wacht d:l.1rom 11(('( een verl;ull
Olnge Il beleid. "Je rnOet I<.'IS war
ge<loo~d wonlt. Illel torm'llis,"
I"ell:' ;,ldus ('en woordvoerslcl".
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