
VVD'er: toegangsgeld, voor klant tippelzone
 
AMSTERDAM (GPO) - De 
prijs voor een bezor.kje allll t:cn 
lippclprQSlj.luce in I\tn~tcrJam 
ZOLI in de lo~komsl wei cens nink 
hor;~r kunnen wordt:n. Als !let 
aan het Amst!:rdamse VVD
nmdslid F. HOlilermlln ligl, belll
Icn bezoekers aan de lippelzone 
in de hoordslad voorlaan loe
gangsgc1d. 

Volscns de liberaal is hel vrij 
logisch J:11 wordt belaald voor 
een dergelijke vool7:iening. De in 
jalluari geopende tippelzolle in 

hel Weslelijk Havcligebicd kosl
Ie f 3 miljocn...Als prostituecs 
lJl:hler de ramen zitten. nloetcn 
,ze ook de hUlIr van 0;:0;:11 kllnler 
aldragen. [n hel geval van een 
tippdzonc is het handz.alner de 
klan len hiervoor Ie lalcn 
o(XIruaicn. " 

Houterman dcnkl ,Ian slagl>o
men voor de locgnngshekkcn l.>ij 
de lippclzone. Dij inwor]J van ccn 
bedrag van bijvoorbecld vijf gul
den ill de geldautomant gaan de 
bOlllell open. 

Patijn: geen 
heksenjacht 
Theemsweg
 
(Van een verslaggever)
 
AMSTERDAM - Burgeme~ster Patijn zal strenger optrt>

den tegen illegale proslftuees op de tippelzone aan de
 
Theemsweg. maar hij is uir.t van plan daar een heksen·
 
jacht van te maken. Volgens Patijn hecft de vreemde

Iingendlenst ook nJet voldoende capacilei l. om iIlegale
 
vrouwen massaal op te pakken. "Ze moeten uiteinde

Iijk worden geweero. maar we doen hl":t rustig aan:'
 

Controleren of prostituees ,Ile
ga2.1 zijn. gebcurt nu aileen als zij 
str2.fbare h2.ndelingen plf'gen. 
Vonge week liet de politie wrten 
dat zij concentraties Van iUegale 
prostituees op korte termijn oiet 
mecr 7.'l1 10Jcl'cren. 

Uit een evaillatip, bJijkt da t vcr· 
sla<lfde pl"ostitue~s. VOOI" wie de 
tippelzone vooral was bedoeld. 
lIallwelijks naar de Theemsweg 
komen. Cir(a lev~ntig procent 
van de prostituees komt uit ZUld· 
AmerikJ. Sinds mei tippclcn er 
ook Oo~H~l1rop.:s(' vrouwen. Een 
aantal van die VI'Ouwcn wnktc 
eerder vermoedelijk op de Wal· 
len. waar de politiI' de contl'ote 
sterk heeft opgevoerd. Hoe grool 
het aantal iIlegale prostltuces op 
de Theemsweg is. is niet bekend. 

De politie heeft aanwijzingen 
dat vooral Oost·Europese vrou· 
Wl'n het slachtolfer tijn van 
vrouwenhandel. Twee VTOuwen 

hebben daar inmiddels ~angilte 
van ged.1an. btijkt uit een verslag 
van de politiI'. 

In dat verslag wordt ook mel
ding gem2.akt van lIechtpartijen. 
mishandeling. diefstat. berovin· 
gen. bedreigingen en betalings
problemen tussen vrollwen en 
klanten. De situatie op de 
Theemsweg is allC1!n in de hand 
te houdcn lllel permanl'nt poli
tietoezicht. atdus het venlag. 

Patijn spreekt van een relatief 
succes. umd~t de omj:teving van 
de Theemsweg nauwelijks over· 
last ondervindt en omtlat het ge· 
lukt is het venchilnsel straat· 
prostitutie in Amsterdam 'be
hC1!rsbaar' Ie maken. 

De SP zegt aanwijzing~n te 
hebben dat op de Theemsweg 
ook door minderjarigen wordt 
getippeld. De SP plei! voor me~r 
controle op vrouwenhandel, ver
blijtstitel en meerderjarigheid. 

het Parool 12/11196 

Hel raadslid hmccerde zijn plan 
gisleren lijdcliS cell commissie· 
verguderi ng d ie zich boog over de 
eerslc rcsultatcn va n de lippe!· 
zone in de hoordstad. Al geruime 
tijd is daarop kritick, OIndal 
vool":Il verslaafde prosiliuees zich 
da<lr weinig verlonen. 

Voor de mceslcn is de lippelzonc 
I.e vcr weg en slcehl bereikbaur. 
Hocwcl slra,llproslilulie ill 
Amslerdam IIU builcn de lippel
zone vcrboden is. werkrn vecl 
verslaarde prosliluces nog steeds 

verspreid over de stad. Hulpver
leners zcggen dezc groep illlllid
dels uil het oog Ie hcbben verlo· 
rcn en lI111ken zieh wrgcn over 

'hun veilighcid en eezondheid. 

nijna de h~lft van de p,:osliluees 
bcslaal uil, vaak illee'lle. truns
seksuelell en Irnvest letel) uil 
ZuiJ·Amerika. Velen lopen de 
kans ziek Ie wordell, omdal te 
zich inspuilcll met siliconen. De 
siliconen wordell lIIeglial gekoehl 
01' de Amslerdamse Wallen en 
:1<1 ngewel1d ·Olll zich cell vrouwe
lijk fieuur te vcrschafTen. 

Burgcmcesler Sehcllo Palijn is 
zeker oiel, V'!ll plan de lippclzone 
Ie sluilcn nil'!r uanleiding van de 
velc krilir:k. .,Dae zone is a,m
geJcgd voor df. prosl iIuees in deze 
stad ell niet uilsluil.end vocr ver~ 
sla,.fdcn. Ook andere groepen 
gebruikcrs van de tippel20nc 
behoevcn 2Org. Wi,j bleden ze 
alles op hct gebied van veiligheid, 
zorg Cll opwng. Maar ik kan 
geen mens dwillgen zich naar die 
7.01le Ie ucgevell.·' 

Lp€uwarder Courant 
04109/% 

Politie-actie op Wallen tegen
 
uitbaters illegale prostituees
 
AMSTERDAM (ANP) - De Amster· 
damse politic heeft woensdagavond 
eO'de daaropvolgende nacht 25 J(' 

restaties verocht in het Walieogebied. 
8ijf1<l aile arrestanten zijn illegale 
proStituees. De artie was gericht te
geo degeoen die aan iIIegalen pan
den verhuren, ben daar laten werken 
en forse winS"ten opstrijkeo. 

De ;1olitie oam administratie, drugs 
en eel I kluls in beslag bij invilileo in 
drie ho(ecage!egenhcdcn, een pen. 
sion. ceo woonhuis en boroL~en De 
panden staan aan de Gelde~kade. 

de Boomsteeg, de Oudezijds Adller
bu rgwal en de Monnikenstraat. 

De politie trad \wet keel" op, WOO/lS. 

dagavond met ongevcer 50 Illensen, 
later met totaal150 mensen. De poli· 
~e wit door onderzoek va n de papie
ren degenen aan pakken die veel 9i!1d 
verdienen aan de ilfegalen. 
Volgens de politie !evert dl' drugs- eo 
seksindustrle en de vermeoginq met 
straatdealers verstoriflg van de open
bare oroe op. JIIegaie taxichauffeurs 
('snorders') en illegale Noord·Afo

kaanse, zakkeoroller.; l'n str~atrovers 

bepalen vooral op de Oudcz,jds Ach
terburgwaJ het straalbeekJ. 

De invallen zijn cen vervolg op de 
artie in de Molellsto<l'9, eerd er oj'l 
jaar. waar de politic de macht op 
criminl'len wilcte heroveren. Toen 
trad de politieookop !l.'9t'n prostilu, 
tie door iIIegaleo. drugs handel en on· 
rechtmalJg wonio9VCfhuur. 
Dc politie hceh nog meer aeties op 
de Wallen aangt'kondigd. De dlegJle 
prostituees die nu ri)1) 3allgehouden. 
komen voomamelijk uit ZlIid'flmeri' 
ka. Ze wilen het land worden uitge
zet. 
Borooohouders in Amsterdam rna· 
ken zith inmiddels op VQOf een jundt· 
sche strijd tegen de gemcente. De 
koofdmd loopt met een 9edOogsy~· 
teem vooruit op het seh fa ppen va,l 
het bordeelverbod. Aileen bord~l· 
hOllders die voldoen Clan ceo aaotal 
vooowaarden krijgllf1 ceo beschik· 
Ulg.
 
Een van de voorwaardeo is ceo 'ibso·
 
luut verbod op het Vl!rh uren Vd n ra

men aan jlfegale vrOUWf!n.
 

Trouw ZS/I0/96 
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.D£NHAAG(GpD)-Zckomentelaatenhetis dlln=.Ditishetlegaledeelvandecommer
maar de vraag of ze helpen. Dit zeggen des- cil!le Reksinnustrie. Daarom kan de overheid 
kundlgen over de plnnnen van staatssecret.u- er controleren. 
ris De Grave OIU de Rlechte arbeidsomstan- _ 
dlgheden van strlpteasedanseressen aan te 'Grote PUlsten' 
pakken. Hij stuurt de Arbeidslnspectie de "Het podium wordt niet goed schoonge
peepshowtenten en de seksbloscopen in om maakt. We hebben huldinCecties, grote puis
ondenn~r de hygiene te controlercn. De ten, want op dat podium moeten wi) ons 
stripteasedllJ18ereSSen moeten het doen op vloerwerk doen. We krijgen Infecties van de 
smerige vloenm en kunnen nlet lJ3ar een voorwer,pen die wij in onze vagina moelen 
schoon toilet. Vllste arbeidscontracten heb- stoppen, zei cen danseres'tegen Opzij. 
b~n ze niet; bij ziekte, geen inkomen. De Arbeidsinspectie voert volgend jaar 

• een zogeheten 'pilot-project' uit. Onder-
Door Eva Vnend zocht wordt hoe de verwenindustrie het best 

kan wordell gecontroleerd. Het is nag onbe-
Naal Qsnleldlng van cen artikel in het kend waar, wanneer en hoe de inspecteurll 

lllll.andblad Opzlj over de misstanden in de det gaan doen. Dlrecteur H. Klein 8eekman 
verwenlndustrie, hebben de Kamededen van de Vereniging voor Exploilanten van Re-
Vreeman en SwHdens-RozelldaaJ gevrll.agd laxbedrijven keurt het iniliatief van de 
om ov~rheidsmaatregelcn. Het gaat om staalssecretaris niet af. maar vindt dat De 
vrouwen die in peepshows en seksbioscopen Grave I.e last komt. "Het had veel eerder 

HIERSTAJETOCH 
NIETVOOR? 
In Viva ?2 stond ze Wl:er: 
de gelukkige hoer. Het 
wandeJend rE"damespot· 
je voor iedl:re sexc\ub of 
pooier. Natuurlijk mag je 
jezelf prostitueren, als 
dat je roeping is, zoals bij 
Jacqueline volgens cigen 

z.eggen hl:t geYal is. Ml'lar 
ishet dan echt nodig om: 
dit overa! in bladen en op 
tele.ViSie-te verkondigen? 
Eri' altijd met hetzelfde 

- vernaa}; wat een heerlijk 
l>eroep.11et is, hoe span
nend mams het vindt en 
dat paps het er toeh weI 
moeilijk mel' had. Mis
schien een leuke tip voor 
'onge schoolverlaatsters 
~e nog niet weten wat te 
doen met hun nieuw ver
worven diploma? Psycho
logie hoef je ook niet 
meer te gaan studeren.oJ. h 
Word maar. gt:woonh I oer,
da~ ben )e psyc ooog.
be)~ard~nhulp en avon
tuner meen. re?ere~n 
moet doen wat. le Wll, 
maar l~ten we. met doen 
alsof ?It ee~ I~~aal be
roep ~. WI) Zl)n. twee 
gelukkige kleutet'J~ff~n, 
maar sCdhakreeuwen dlt metvan de en. 

MIRJAM EN ESTHER,
l]MUlDEN

20IL=~ 

IN DE PROSTITUTIE 
(}) . 
In Viva 14 sehreef Dalllel-
Ie da.t z: ?ve-rweegt de 
p:ostltutle In te g~an. Ze 
vmdt ~et romantlseh en 
denkt mteressante mcn
st"n te ontmoeten. Word 
w;l,kker, Oaniiille. Ik doe 
al vier jaar escort/c1~b. 
wcrk, en ben doorgewm
terd i,n het yak. Jazeker, 
het vak. Je moet e~n ge· 
sprek kunnen voere~, t~. 
neel kunllen spel~~,)e h~f 
onderh~~den, ,altl)~ ~p Je 
hoede zlJn en)e pnve-Ie' 

ve.~ afschermen. Wee!'. 
reeel, want l:r gebeuren 
nare dingen: een klap
condoom, een man die 
probeert je te overreden 
'het' zonder te doen of 
die het condoom eraf 
trekt, har?handige klan· 
te~,. verhefde ~anten. 
B,ti)f )ezel.~_ Nee IS ne~. 
Uefde kri}g en .~eef Je 
thuis, de klant kn)gt sex.
Voo~del.en;. het ge.ld, 
mOOle lingene, vakanues 
e~. macht .over mannen. 
~)nh . ad~es~ ja Dnaa~ 
~t1C tmg de °d e k

raa 
10 Amster am, aar un

. II dl't be nen ze Je a es over 
roe vertellen.
CIN~Y 

IN DE PROSTITUTIE 
(-'&SLOT) 
Het is al even geleden dat 

mijn oproep over de keu
ze om in de prostitutie tE" 
gaan of niet in Postbus 
110 heeft gestaan. Ik wi] 

de m~nllen bedanken die 
gereageerd hebben in 
Viva 20 en 21 en ik wi] 

'ullie bedanken voor de 
~portage over dit onder
werp iu Viva 23. Dit, en 
een keer 'proberen', heeft 
me geholpen bij het ma-
ken van een keuze. Die 
'probeer-keer' viel reuze 
mee en mijn 'k1ant' was 
met onaardig. Toen ik 
thuislcwam, kreeg ik een 
lachstuip; ik kon niet ge
loven dat ik het echt had 
gedaan. Jk voelde me wei 
een tijdje schuldig tegeu
over familie en vrienden. 
Ook yond ik de eombina
tie met mijn werk te inge
wikkeld. Ik he~ dus beslo
ten om het ~et te doen, 
maar van die enE" keer 
heb ik absoluut geen 
spijt. Integendeel, ik heb 
weer (Ievens)ervaring op· 
gedaan. 
DANlEl.LE 

moet worden geregeld. Bernt laat de over
held de brand uitbreken en dan glIat ze blus
sen." De Stichting Erotikl:ur vergeeft keUl"
mt!rken aan bordelen. De bedrijven kunnen 
zlch vrijwillig voor een keuring op arbeids
omstandigheden aanmelden. Naar aanlei
ding van de publiciteit rond de wantoestan
den in de verwenbedrijven, wi! EroUkeur 
ook in die ltlk keurmerken verzorgen. Maar 
daarvoor moet het initiatief uitgaan van de 
bedrijven zelf, geefl de slichting aan. En dnt 
hebben 70e nog niel gedaan_ 

. 
Nlet structureel 
"De plannen van de staalssecretaris zu)Jen 
de problemen niel uplossen", up'! beleids
lOedewerker Jan Visser Vlln de Mr. de 
Graafstichting, jnstituut voor prosti tutle
vraagstukken. "De inspecteur:I gaan ergens 
heen als er ecn k\acht is. Ze pakkcn de pro
blemen niet structured 3:1n. Degp'lI"n die in 
de verwenindustrie werken moetcn zich fat
soenlijk organiseren." VisSer vindt dat de 
~"NV-Dil'nstenbolld de belangen van de 
vrouwen moet verdedigen. "De meisjes zijn 
zeJ( bang hun haan te verliezen. remand die 
nlel in hetvak zlt,loopt dat risico niet en ken 
daarom de wantoestanden aanpakken." 

Moellljk 
Een woordvoerder van de vskbond zegt dat 
de oond weinig kan doen zolang de dames 
geen lid zijn. Hij verwijst naar SlichtlOg De 
Rode Draad. Die bevestigt dat ;r.ij naasl de 
belangen van (ex}prostltuees oOk die van 
stripteasedanseressen 'l"veTdedigt. £en 
woordvoerstergeeCt aan dat het echter moei
lijk te rell.llseren IS: "De vrijwilligsters van 
De Rode Draad komen "elf ui t de wel'eld van 
de pro~litutie en hebben weinig contacten 
met stripteasedanseressen en peepshow
meisjcs." 

Drent.sE' COufilnt 
05/11/96 

p~O~nTUTIE 
TSjcchlsche protest~ntse kerken vcr
letten Zich t~~ nleuwe wetten t,: 
gen de prostltutJe om de georganr. 
seerde misdaad te bestrijden. Die 
wetten 2ijn niet het antwoord, mcent 
voorzitter ds. P. Smetana van Tsje<hi. 
sdle oe<:umenische raad. "Dele die. 
pc morele I>roblemen lijn ceo teken 
van een emstig zieke samenJevil1g, 
die aileen kan genezen door een mo
reel voorbeeld, niet door wetten," 
dldus Smetana. Volgens hem heeft 
de .:ommunistische tijd geleerd dat 
sornrnige aetiviteiten niet kunnen 
worden uitgebannen, aileen onder
gronds gedreven. Smetana, bisschop 
van de kerk van de Tsje<:hische broe
ders, erkende dat de kerken geen 
pastoraal programm~ hebb.en .voor 
prostituees, maar zel dat hI) dlt ills 
een grote prioriteit beschouwt. Pros
titutie noemde hij een vorm van uit
buiting van de armen door de rijken. 
De r.•k. kerk ziet de prostitutie in het 
land lich ontwikkelen in de riChtlOg 
van de ongebreidelde situatie in 
Duitsland en de Verenigde Staten. 

Trouw 14110/96 
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Prostituee weigert kinderseks
 
NTJMEGEN (GPD) Een Nijm~egseprostitucc heeft zaterdag
morgen geweig~l'dop de wcnscn van een 13-jal'ig~Duitse jon
gen in te g"uan.1iet knanpje sprak de vrouw om 2 uur 's nachts 
aan, na cen avondje stappen met zijn 17-jarige braeI'. De 
vrouw vond deze klant echter weI erg jong en w<larschuwde 
even later de frequent in de Nijmeegs<l tippelzone patrouille
rellde politie. De agenten plukten de jongens uit een taxi en 
hebben direct contact opgenomen met collega's in Duitsland 
om rle jongens over te dragen aan hun ouders. 

Provinciale Zeeuw5e 10/09/S6 

Collectieve ziekte

verzekering voor
 
prostituees op til
 

door Roy KIopper 
DEN HAAG, donderdag 

Nationale-Nederlanden beeft vergcvorderde plannen om als 
eerste ven:ekecaar in 0.0.<; IlInd een colledieve zicktckostenpolis 
voor prostitutes te introduceren. 

Vier bordelen
 
moeten dicht
 
door JOS VERI.AAN 

AMSTERDAM - Buigemeester Patijn.bee1t: "\Tier bordeel
houde.rs in Amsterdam schriftd{jk gesommeerd hun 
bedrijven te sluiten. omdat zij.het afgelopep jaar ber
haalddijk ramen bebben verbuurd aan illegale prosti 
tuees. OP korte termijn kunnen nog tientallen borde~
bouders 'een bevel tot sluiting verwachten. ~ 

De eerne bordeelhouders is mee
gedeeld dat zij niet in aanmer
king komen voor cen gedoogpf:
schikking. Piltijn heeft boJ:deel
houders in de binnenstad her
haaldelijk gewaarschuwd dat zij 
geen gedoogbeschikking krijgen 
als de potitie illegalen achter hun 
ramen aantreft. 

Vorige maand kondigde de 
burgemeester al aan dat deze ex
ploitanten kunnf:n rekenen op 
sluiting van hun zaak. De bor
deelhouders die nu hebben ge
hoord dat zij geen gedoogbe
schikking krijgen. hebben van 
Patijn zes weken de tijd gekregen 
am zelf hun zaken te sluiten. Als 
zij dat niet doen. zal Patijn ze 
met 'bestuursdwang' sluiten; de 
kosren daarvan komen voor reo.. 
kening van de exploitanten. 

Vooralsnog gaat het om vier 
bordelen op de Wallen en het 
Singelgebied, maar volgens de 
gemeente staan 'enkele tiental
len bordeele.xploitanten' op kor
te termijn een zelfde weigering 
van de beschikking en een aan-' 
zegging tot sluiting te wachten. 

In aUe gevallen gaar het da.ar

bij om ~elselmatige overtreding 
van Patijns verbod aan .illegalen 
te verhuren. "U dient de exploi
tatie van het prostitutlebedrijfte 
be~indigen. Indien u daar oiet 
toe overgaat, ga ik over tot slui
ring van uw prostitutiebedrijf," 
aldus Patijn in de brief. 

Bordeelhouders, verenigd in 
het Samenwerkend Overleg 
Raamprostitutiebedrijven (SOR). 
hebben al aangekoridigd dat zij 
zich tot de rechter zullen wen
den. Zij weigeren voora1 verant
woordelijk gesteld te worden 
voor het controleren van de pas
poorten van prostituees. 

Het Amsterdamse prostiturie
beleid wordt gesteund door 
staatssecretaris Van de Vonder
voort van binuenlandsc zaken 
en minister Sorgdrager van justi
tie, hebben deze bewindslieden 
het SOR laten weten in ant:woord 
op ..en verzoek Patijns m.aatn~ge-, 

len voor te dragcn voor vcrnieti· 
ging door de kroon. 

Amsterdam stelt volstrekt le
recht de eis dat illegale r:tam
prostituees geweerd moeten 
worden, vinden zij. 

Opmerkelijk is dllt oak iIle
gaal in ons lJlnd verblijvende 
dames een particuliere polis 
kunnen afsluiten, mits ze cen ' 
aanvraag voor eiln tijdelijke 
verblijfsvergunning ·hebben 
ingcdiend. Het zou de eerste 
keer zijn dat vreemdelingen 
zonder papieren zich in on1l 
land kunnen vel'2ekeren te
gen mediscbe kosten. 

Een woordvoerder van de 
vcrzekeringsmaatschappij be
vestigt dat er schot zit in de on
derhandelingen over de 'rode 
Iampjes-verzekering' , die 
meer dekking biedt dan het 
zip-kenfondspakket, maar 
waarschijn1ijk goedkoper 
wordt dan andere medische 
vetzekeringen. 

Meer wil de zegsman er nog 
niet over kwijt: "Er moeten 
nog wat 7.aken worden doorge
sproken, bijvoorbeeld over de 
hoogte van de prcmies." Hij 
zegt nag niet te kunnen in
schatten hoeveel klanten ge
bruik gaan maken van de ver
zekering. Ingewijden ver
wachten dat volgende week 
een definiticf besluit valt over 
de voorwaarden. 

Nationale-Nederlanden 
heeft het verzekeringspakket 
samengesteld in· oV<lrleg met 
het Haagse j uridisch adviesbu
reauActe. Dit bureau, datgaat 
optredcnalstussenpersoon bij 
het afsluiten van de verzeke
ringen, ijvert voor de legalise
ring van de duizenden iJ.).egale 
prostituees die in ons land 
wcrken. 

de Telegraaf 
01111/% 
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~l~CIl{e nyglene
 
in seksclubs
 

Noord-Limburg
 
Door Put Adams 
VIIILG • De hygime in de 
Noord·llmburgse sl'.k$clubs 
laat te wensen over. Vooral 
door onwetendheid van bet 
grate aantal buiten.landse 
prortltuees kunnen bezoe
ken aan bordelen extra tis!
co's opleveren voor de 
volksgezondheid. 

Dat I>lijkt 011 eeu onderzoek 
van de GCD iu Noord·Limburg. 
Door het veelvuldig gebruik 
van massage-olit! in de seksho1· 
zen bieden condooms' onvol· 
dOl'nde beschl'nning. zo was 
!!en van de uitkomsten V'.ID het 
ondl'rzoek. De otie tast her rub
lier aan en veroorzaakt g<lt:t!n in 
de condooms. 
Uit bet onderzoek bl~ek ook 
ltlt het merendeel vaIl de pros
til'llees bij orale seks geell voor
behoedmiddel gebroikt. Ze wis
teu mer dat clit risico's ople
vert, zoals besmetting met het 

HJV-virus. Dl! algemene kennis 
van anti-eonO!ptiemiddelen bij 
uuiteulandse prostituees, voor
nameliik 'atkomstig uit het 
voonnalige Oostblok, bleek 
evenecns g~brekkig. 
.Oe veiligbeid en de hygiene in 
de sebhuizcn in Noord·tim· 
burg zijn voor verb<:tering vat
baar. De bereidwilligheid van 
de aploitanten van de borde
len om daaraan mee te werken. 
is overigens groot...Het is ook in 
hWl beIang dat klanten geen 
onnodige risico's lopen°, aldlls 
woordvoerder X. &ers van de 
GGD Noord,Lim!>urg in Venla. 
Vaor het onderzoek in de regio 
VenIo benaderrle de CGD elf
seksclubs. Uiteindelijk kreeg de 
gezonclheldsdienst toestem· 
ming am een bezaek te bren· 
gen aan achr oardeleu en vraag
gesprekken te vaereu met de 
pro~lituef'S. Voor de GGO is 
Noorcl-Uznburg zijn de uitkom
sten van het ooderzoek n<laJ' de 

hygiene in seksdubs a.anleid1Qg 
in de toekamst regeImatig In. 
s~es uit te gaan voeren in 
bordeleu. 20 kondigde woord
voerder Boers un. Daartoe;is 
inmiddels contact gezoeht met 
gemeentebesturen In Nooid
Limburg. De GCO in Venlo is de 
eerste ge:z.ondheidsdienst ih 
Limburg die itl actie komt in de 
prostitutie-wereld. omdat iD.
middels twintig procent van aI
le seksueel overdraagbare ziek
ten wOrdl opgelopen in. seks
buizen. Heu andere aanleiding 
vonnt de stijging van het aan
tal buirenlandse prostituees dar 
met ges1a.chts7.iI'J<ten bij de 
GCD aanklopt Op korte rer
mijn vindt overl~ met de ave
rige gezandheidsdiensten in 
Limburg plaats, Het is de be
doeling dat ook in andere reo 
gio's in de province de GGO ap 
bewek gaat en voorlichting 
geeft in seksclubs. zo bl'vestig
de de GCD in Maastricht. 

DAGaL~D ~E LIMBURGER 

Gezondheidsproblemen
 
prostituees tippelzone
 
AMSTERDAM 
De tippelzone in Amsterdam 
wordt voor een groot deel ge
bruikt door Zuld-Amerikaan· 
se tran.sseksuelen en traves· 
tieten die met forse gezond· 
heidsproblemen kampen. De 
prostituees bebben vaak ern
sUge (oude) geslaohtsziekten, 
Bovendien hebben ze gezond
beidsproblemen door sWoo
neD die in hun liohaam &an 

de wandel zijn. 

Dat schrijft de leiding van 
het Huiskamerproject in een 
notitie san de begeleidings
co~sie-vande tippelzone. 

De prostituees inJecteren 
zichzelf met siliconen die ze 
illegaal op de Wallen kopen. 
Ze hopen daarmee vrouwelij
ker vormen te krijgen om 
zichzelC op de seksmarkt be

ter te kunnen vcrkopep.. In 
plaats daarvan krijgen 2a 
vaak te maken met ontstekin
gen, slliconen die losraken en 
op andere plekken in het Ii
chaam terechtkomen. 

De groep neemt de enorme ' 
risico's voor de gezondheid, 
om zoveel mogelijk geld naar 
familie in het land van her
ko~ttekunnensturen.Vo~ 

gens de Huiskamerlelding 
zijn het travestieten, trans
seksuelen en homoseksuelen 
die vanwege hun geaardheid 
geen wer~ hadden in het moe
derlM.d en. gedwongen op de 
za.k van hun familia :teerde'n. 
Ze beschouwen· het als een 
erekwestie om nu een groot 
deel van hun inkomen naar 
huis te sturen. 

Er werken inmiddels weI 
maar vrouwen op de zone dan 

in de cerste maanden. Per 
nacht tippelen er vijfUg a ze
sUg prostituaes. At en toe ill 
er' volgens de begeleidings
colIlIllissle sprake van Wevor
mlng voor het hek. Thgellj
kertijd l?ignaleren de vr1jw1lll
gElrs van de Huiskamer dat 
verslaafde pl'ostituces, voor 
wie de zone in de aerste plaats 
Oedoeld was, nauwol1Jks ko
mon opdagen. 

De enkellng die weI komt 
ziet er doorgaans Diet bepaaJd 
gezond uit. Heromeprostitll
ees zijn,uit het zieht geraakt, 
concludeert de Huiskamer. 
Het is rtlet. bekfmd hoe het Is 
met hun veillgheid en hun ge.. 
zondheid, ~rwijl de tlppe17.o
ne er in januari 1996 jl1ist 
kwam om daar betel' zicht op 
te kunnen houden. (ANP) 

~el<SClUI>S Zlnen 
niet te wachten 
opinfo GGD 
ROUMOItDiVIN10. Eigeoaren 
van seksdubs in Noor<!·L!In· \ 
burg blijklon veI'l meer open le 
staan VIlor voorlichtiag over ' 
veilig mjen en infozmatil' over \ 
airls dan hun collega's in de re
gio Roermond ...n Weert. \ 

Geen pnkele seksc1ub, sdcsbio
scoop of saunabedrijf neeft zich 
bij de GCD Milldeo·Umhurg ge-
Dleld vaor nadere iJlfonnatie \ 
over seksucel oveI'draagbare 
aandoenmgen. De GGl) Raer· 
mond h.ad alle dertig dubs 
daarover scJuiftelijk eell ,urn\}
diging gestuurd. 
De merhode van de CGD ill 
Noord·Limburg. waar medewer· 
kers een aant:a1 clubs bezoch· 
ten, had meer SUC:Ct'S. De eGD 
concludeerd!' daar dal VOOl'ai 
jonge. buitt'nlandse proscirueps 
geen weer heb~n van de fisi
cO's die ze lopen door onvei.lig 
Ie mjen. 001< bleek dat bij ora
le seks V'.lak geen voorbehoed
middel wPrd gebruikt. 

De GGO'ers ill Naoro·Limburg 
kregen van de seksbazen regel· 
matig Ie horen <!at het wei 
goed zac mft de hygiene en het 
veilig mjen, Andere dul.>exploi· 
t<lnten zeiden hun prostituel's 
regelmatig ter c,mtro!e naar de 
huisarts te_ sturen. 

Dagblad de Limburger 

31/10/% 

Davblarl ,an AI~ere 

05/0~/96 
22 



Belangenvereniging voor 'hoerenloper' bestaat tienjaar 

"" ....""Jt:J ...,Klanten van prostituees .zijn nog ~ 0'" 
rO ...... 

0::> 0:> 
-0 

... "'l!! C'> 
01 .,...steeds een stelletje viezeriken ...... 

OEN HAAG. GPO 

"Laatst vertelde eenbejaarde man dat hij al 
ruim veertig jaar naar de hoeren ,gaat. Nog noolr 
e~rder had deze man daar met iemand over 
durven praten", vertelt Kees Jansen, lid van de 
Stich ting ManlVrouw en Prostitutie, een belan
genvereniglllgvoor'hoerenlopers'. 
De club bestaat ticn jaar, maar reden tot fcest
vreugde is er niet. Hoewel uit Amerlkaans on
uerzoek is gebleken dat tweederde van de blan
ke mannen DOit een prostituee heeft bezocht. 
rust er nag I;teeds een groot taboe op 'hoerenJo
pers'. Ze worden gezien a1s 'een stelletje viezeri
ken' en door de buitenwereld met de.nek aan
gekeken, , 
Jansen: ,'.ik was achter in de twintig toen ik voar 
het eerst naar de hoerenging. Fascinerend, bin
nen een halve minuut staat zo'n dame naakt 
vaar je neus. En dan hup, binnen eM kwartier
tj e is het gebeurd." . 
"Na die eerste keer was ik niet direct verkocht. 
Korn zeg, ik was eeo' net opgevoede, kathoJieke 
jongcn, wiers hoorde niet. Seks mocht aileen 
bin nen het huwelijk. En dan nog was seksueel 
contact voornamelijk functioneel: man r.n 
vrouw maakten samen kinderen, vrijen deed je 
niet zomaar voor je plezier. Ik voelde mij dus 
enorm schuldig toen ik Jangzamerhand ontdek
te dat ik het Jeuk vond am seks te hebben met 
cen prostituee. " 
Oat geldt voor de meeste mannen die zich lot 
de stlchting wenden. Een keer in de twee maan
den komen ze bij elkaafom hierover te praten. 
Jans~n: "Tijdens die bijeenkomsten hcb iJ< ge
leerd beter om te gaan met mijn eigen seksuaJi
teit Zo wordt er bijvoorbeeld gesprokcn over 
seksuele fantasieen. Bij een prostituee kun je 
daarmee experimcnceren. Nadat ik van rnezetf 
accepteerde dat i.k grang hoeren bezo<:ht, ging ik 
veel relaxter am met mjjn eigen seksualitelt." 
Ecn prostituee hoeft niet per se bloedmooi te 

m ... 
;:Clzijn, vertelt Janseo. "Integendeel. veel vaste 

klanten crvaren mooie hoeren als bedreigend. 
Ze voelen zlch gemanipuleerd door die schoon· 
heid. Bovendip.n. cen Imappe hoer is niet altijd 
even goed. Ze is zeer zelfverzekerd en vindt dal 
zc zich niet zo hoeft ult te sloven voor die k1ant
jes. De oeste pfCll;tituee is te vergelijken met the 
girl next door: het vriendelijke meisje om de 
hoek." 
Tljdens de biJccnkomscen praten 'hoerelllopcrs' 
soms ook over de actllaliteit. Naar aanleldlng 
van het kinderporno-schandaal in Belgi~ heb
ben ze bijvooroeeld dp. leeftijdsgrens van prosti. 
tuces besproken. "Een hoer moet voor oos mi
nimaal achttien jaar zijn. Het is lichamelljk en 
geestclijk een zwaar berocp, die druk moet een 
vrouw aan kunnen. Bovendien, eeo reer jonge 
prostituee is voar mannen niet bij voorbaat aan
trekkelijlc. Het gaat er am dat ze op een prettige 
manier Hlet je omgaat." 
Voor een goed seksuecl contact, moet de k1anl 
zir.b ook aan bepaalde regels houden, bena
drukt Jansen. "Stel je er naait te veel van voor 
en hOI1 het hoard koel. Het is geen liefdesaffaire, 
je krijgt seks VQor geld. Hou er rekening mee dat 
'het' mogelijk niet)ukt. je kent elkaar immers 
niet. Ga dan gewoon naar een andt'!re VrollW of 
doe iets heel anders, pak een.bloscoopje." 
Jansen, die zelf al ruim twintig jaar naar de hoe
ren gaat, hoopt dat eeo be7..oek aan een prosti
tuee ooit net w normaal wordt a1s een bezoekje 
aan de schouwburg of dineren in eeo goed res· 
taurant. "Ik dcnk vaak aan cen uitspraak van de 
schrijver W. F. Hermans. 'In wezen bcstaat er 
niets smerigs, aileen de smerige ged.achtt'!n die 
mensen tussen de oren hebben'. Pas als dit 
vooroordeel vt'!rdwijnt, kan onze praatgroep 
worden opgr.heven." 

Wegens privacy is de naam van de geint4!rolelq.. 
de gefingeerd. 

de Stem 
H/10/% 

'Vermiste asielzoel<.ers met in prostitutie'
 
Den Haag (anp) - Vermlste mln
d~rjarige asiel7.oekl!rs komen 
doorgaans nlet t.erecht In duistere 
circuits als de prostitutie. 
Staatssecretaris Schmitz (Justi~ 
tie) laat dit de Tw~de Kamer 
weten naar aanJeiding van een 
ondenoek door de Immigratie
en Naturalisatiedienst IND. 
Het gaat om alleenstaande min
derjarige asielzoekers. De IND is 
W'o"el mogelijk het lot nagegaan 
van enkele tientallen meisjes, die 
de algefopen jareD zijn verdwe
nen uit asieJopvangce.ntra van 
Justitie. 

Het rapport 'Met Onbekende Be
stemming' sterkt Schmitz in haar 
vermoeden dat er geen aanleiding 
is om in het algemeen te veron
derstellen dat alleenstaande min
derjarige aslelzo~kersdie met on
bekende bestemmlng vertrekken 
in eell duister circuit (prostitutie) 
terechtkomen.
 
Het onderzoek levert volgens de
 
staatssecrew.ris In het algemeen 
geen haroe bewijzen dat de ruim
harige toelaling door Nederland 
van minderjarlge asit!lzoekers in 
verband zou staan met misbruik 
van de asielprocedure voor men

sen· dan wei vrouwenhandel. 
Dat laat onverlet dat mag wordell 
aangenomen dat op heperkte 
schaal de aslclproce<lure en de 
opvanglaciliteiten g~bruikt wor
den voor oneigenlijke doelen. 
Het kabinct ovelwee~ een voog
dijregeling voor mimJer:!arige 
Antlllia.anse en Arubaanse jonge
ren, die zich In NP.derland willen 
vestigen. 
Het ministerie van Justitie on
derzoekt nog of een alllcmene 
vestiglngsregeling voor Antillia
nen en Arubanen in Nederland 
mogelijk is. Maar volgens minis

tel' Voorhoeve (AntiUiaanse Za
ken) zitlen daar veel haken en 
ogen aan. Volgens de minister 
kan in elk geval van l!~n visum
plicht binn~n het Koninkrijk 
geen sprake ~jn. 
Er verblijvcn ongeveer 90.000 
AnUllianen en Arubanen in Ne~ 

derland. Volgens Voorboeve Is er 
overigens geen sprake van een 
toestroom uit de West. Integen

,deel, de migratiecijfers laten 
siuds 1993 l!en overschot zlen van 
mensen. die vanult Nederland 
naar de .andere rijksdelen ver
trekken, vooral naar Aruba. 
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AMSTERDAM. ANP 

WII Amsterdam scrieus de georganlsecr
de mlsdaad aanPakken of nlet? Een aan
tal partlJen In de gemecnteraad CII be· 
woners van het Wallengebled vrel.en het 
laatste. ~h bewoner stapt zeit.. naM de 
rechter. 

Aanleidlng Is een op het eerste oog on
beduldende zaak, die eehter grote gevol. 
gen kan hebben. Een bordeelhouder ver
bouwde zlJn pand aan de Oudetijds 
Voorburgwal zodanIg, dar er nu In plaats 
van een. (wee ramen zljn waarachter 
prostituees In de eta/age kwmco zltten. 

Hlj deed dat ondanks dat het gemeen
tebE'.stuur aI lang geleden besloot dat er 

l't=rUUuoellDg raIDen prusLILuees 
ge~m ultbrcld log van de pfosti (u tic In het 
WaIleng~blccl nlng plnnlsvlnden. Dc 
mnn maaktt'! slim gebruik van een moge
Illkheld om af te wilken vall de regel dot 
een raam waamchtcf cell vrouw :dch 
etaleert. mlnlmaal anderhalvf! mcter 
breed moet 7jjn. 

Op de Wallen staan massa's smalle 
grachtenpanden die aan dat voorsehrift 
niet voldoen en ook niet kunnen vol
doen, rooder het monumentale karakter ' 
V"an de gebouwen aan te tasten. Die be
sraande bedriJven mogen ramen hcbben 
niet breder dan negentig ccntl.met~r. Het 
voorschrift was ulteraard oiet In het le
yen geroepen om bordeelhouders In 
!\taat te stellen hun ramen in omvang te 

Patijn sluit deel
 
hordelen Wallen
 
door lOS VERLAAN 

AMSTERDAM - Burgemee$ter 'Patijil &f:lat op Jrorte' ter
mijn een aantal raambordelen, op cle, Wallen sloi~en. 
Bordelen waar de politie bet a(gelQpenja~herhaaIde
lijk iIlegalen achter de ramen· aantrof. ,laijgen geen 
gedoogbeschik.king van de gemeente. Zonder ged.oog
beschikking mag de exploitatie'van de \let:wkken.bor
delen met worden voortgezet zodat slpiting de Jpgische 
consequentie is. Patijn heeft dat de, bopleelhouders 
gisteren schrlftelijk laten ~ten" 

Volgens ingewijden op de Wall~ll 

geldt Patijns aanzegging een 
groot aantal bordelen. Ondanks 
waarschuwingen begin dit jaar 
van het stadhuis, trof de politie 
geeegeld illt'galen achter de ra
men aan. Patijn s<:hrijft dat deze 
~J(ploiunten in eerste instantie 
vrijwillig hun bordelen kunnen 
sluiten als zc niet in aanmerking 
komen voor een gedoogbeschik. 
king. Als zij dat niet doen, zal de 
gemeente'zelf, op kosten van de 
exploitant. d4iartoe overgaan. 

Patijn stelt dat de politie 'bij 
een aantal prostitutiebedrijven, 
ondanks hetfeit dat zij al een 
waarschuwing hadden ontvan
gen, wederom overteeding van 
de gedoogvoorwaarden heeft ge
constateerd. Het verzoek om een 
gedoogbeschikking zal ik binnen
kort weigeren'. ''In dat geval zal 
ik tegelijkertijd met het besluit 
,tot weigering een besluit tot toe
passing van bestuuI'Sdwang ne
men." 

Exploitanten die wei een ge
, doogbeschikking krijgen, kun

nell die kwijtraken a1s zlj zich 
niet houden aan het gemeentelijk 
prostitutiebeleid. Dat betekent 
volgens Patij~l'dat met verhuurd' 
mag worden aan' illegalen, dat 
per v~rhuurperiode slechts een 
prostituee werkzaam mag zijn en 
dat nietaan tussenfiguren mag 
worden verhuurd. De prostltuee 
adtter het raam moet recht
stree.ks van de exploitant huren. 

De gemeente overweegt ove~
gehS panden die als gevolg van 
dit beleid worden gesloten; op.te 
kopen en over te dragen ;tan 
StadshersteI. Daarvoor is volgend 
jaar een bedrag van tien miljoen 
gulden beschikbaar. 

Bordeelhouders hebben al'eer
der aangekondigd dat zij he( 
prostitutiebeleid zullen aanvech
ten voor de rechter., Zij, stellen 
zich op het standpunt dat prosti
tuees zelfstandigeondernemers 
zijn en dat bordeelhouden:; niet 
verantwoordelijk zijn voor con
trole op een legale verblijfstitel. 

'" >bo a-o 

~ " .... Co 
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Q.l .... 
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verklelnen ell In caprtcitclt Ie vcrgroten, 
Illrt:lr dat dmlr,t 11\1 wei te gchcuren. De 
cxploltant krccg 7.ijll bouwvcrguunlng en 
dertlcn collcga's volgcll Inmiddcls 7.ljll 
voorbccld. Dc geml..-clllclljke ber.waar· 
schrlftencommlsslc stcldc de protestc' 
rende buurtbewoncr G. van der Veen In 
het ongelijk. HiJ stapt nu naar de reehter. 

Het coUege van B en W staat machte
]oos, bcweert burgemeester PaUJn. Bo
vendlen, vindt hij, Is er niet eellt sprake 
V"dll een ultbreldlng van prostltutieactlvi
lelten. Hoogstens cell Intenslvering. En 
d:lt Is up de Wallen, in tegenstelling tot 
In de Amstcrdamse ?ljp, nlet verbodell. 

Hel PvdA-raadslid Jl V"dn der La,an wist 
Diet wat hlJ hoorde. Nog stechlS ellkelc 

1l\aamlcn gclcdcll stond het ~radhllJs op 
7.1)" kop toen de parlementaire enqlletc
eommlsslc Vnn Tnla concilldccruc dM 
de gcorganlsecrdc mlsdaad cell slcvigc 
voel aan de grond had In de binncllslad. 
Dcwoner Vall der Veen is ZO Illugclijk 
nog b07.er. "De gcmccnte h~eft ziJll c1gen 
regels nict na", zegt hll verontwaardigd. 

PatiJn zit met de kwe~t1e In tiJn mailg. 
Toch verrledlgt hlJ de be:;ijssln·~. HiJ 
kOlllt nu met een Jlotltie, heeft hlj be
loo£d. Als die nlel bevredigend Is. Slilpt 
PvdA-rdadslid Van der Laan uIr de raads
commlssie die veh met crlmlnallteit be
zighoudt "Ik ga nlet zillen praten over 
een strlJd die noolt van de grond komI." 

Haarlems Da!l'blad 
J 1/10/96 

Illegale prostituees 
opgepakt in sexclub 
OLDE8ERKOOP - Bij een inval 
in sexr.lub De Huiflcar aan de 
Stellingenweg in Oldeberkoop 
zijn gisteravond omstreeks half 
twaalf vijr prostituees opgcpakt. 
Zij verblijven iIIegaal in Neder
land. Twee van hen komen Uil de 
Dominicaanse Repuhliek, cen uit 
Ghana, ecn uit Thailand eIl cen 
lIit Nigeria. De HuitKar heette 
lot voor kon It Famke. De \'rOll

wen zijn door de Vreemdelingen
dienst meegenomen ell DUen vast 
in de politiebureaus in Heeren
veen en Drachteo. le worden 1.0 
spoedig mogelijk uitgezet. 

l~eu~arder Co~rant 

08/11/% 
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Bordelen worstelen 
Bordeelhouders op de 
Wallen in Amsterdam 
worstelen met de barde metgedoogbeleid
aanpak van bun negotie 
door de gemeente. Zij 
vrezen dat de illegalc 
prostituees daardoor de 
straat op worden gejaagd. 

Door onu redaeteur	 zij immers worden aangesprokeD net a1s de rest van de gemeent~ 
op de mogelijk illegale statu.~ van raad, pas wakker geworden zijn naANNEIo':E VISSEIl 

AMSTF.RJ)AM, 7 NOV. De Wallen de huurster. "Door de opstelling het verschijnen van het rapport van 
van Patijn worden bonleelboudc:rs de cotnmlSSie-Van Traa', aIdu~als cen vredig monumentendorp 

met hier en daar een hoer achter belast roet het vreemdelingentoe Badoux. Daarin viel onder meer te 
zieht-In Nederland is dat DOg altijd lezen (!at het Wallengebied voor dehet rum. Oit toekomstbeeld 
in handen van de vreemdelingen~chetsl de Arnsterdamsc ad"ocaat	 gemeente cen bijkans oncontro

Th.L Badoux in reactie op de po politie, maar blijkbaar niet langer leerbaar gebied was' geworden 
[tingen vall burgemeester Patijn om op de Wallen. De bordeelhouder waar de grote bazen het voor het 
de illegale prosi ti tutie in dit dt:el moet ondenoek doeo naar de ver zeggen hadden. Maar bet rijn vol. 
van Amsterdam hard aan te pak blijfsstatus vall tijn huurster en hij gem Badoux juist de grote hazen 
ken. Badow; is de advocaat van het moet ervoor zorgen dat zij steeds die veel beter in staat zijn te vol
Samenwerkend Overleg ka.n voldoen aan een ideDtificatie doen aan de eisco voor een gedoog
R..aamprostitutieexploitanten plicht te£Wijl hij in geen enkele rela vergunning dan wat hij "de mid
(SOR) dat zieh venet tegen het tie tot haar staat behalve dat hij denstand" noemt. 
prostitutiebe1eid van de gcmeente. huur ontvangt." Er kleeft I'olgens hem cen groot 

Vooruitlopend op de mogelijk De tegenwerping van de bor bexwaar aan de poging van Patijn 
heid clat in deze regeerperiode het deelhouders ciat door het optrcden het Wallengebied te ontdoen van il
bordee1verbod word! geschrapt uit van Patijn de illegale prostituee:; de legale prostituees. "Het getuigt van 
het Wetooek van Strafrecht, voert strut op worden gestuurd, pareert kortzichtigheid want er worden 
de gemeente Amsterdam siods ja de gemeenle met het argument dat voor deze vrouwen geen altcrnatie
nuari een gedQogbeleid voor het deze vrouwen nu niet roindcr dan ven gesehapen om op legaJe wijze 
Wallengebied. de gevangenen Vdn de desberre~ arbeid te venichteo. Een gezoode 

Vorige maand kregen de bor fende bordeelhoudcn zijn. ,,Ze illegaJe meid die achler het I"dam zit 
deelhouders van de gemeenl.e een moeten hun paspoort inleveren en moet weg. In de optiek van Patijn 
laatste schrifteli,i"ke wlUlfSchuwipg. kWUlen vaal< geerl ka.nt op". aldus kan 7.e vervolgens nur de lippe!. 
Zij moete)) ervoor zorgen dat ze al een woordvoerder. Badoux op zijn zone verhuizen, daar mag het we!." 
les op orde hebben, als zij in bet be beurt: "Oat is een got~pe. De ge- Wanneer een illegale prostituee 
zit willen komen van cen gedoog meente is zelf verancwoordelijk wordt opgepakt, wordt zij overge
vergunning. Deze is inmiddels	 voor de:z:e praktijk. Soms houden dragen aan de :'heemdelingeopoli. 
door 250 exploitanten aaoge bordeelhouders paspoorten in, tie. Ze krijgt vervolgens een zoge
vraagd. De voorwaarden hebben omdat zij ervoor opdraaien wan heten afmeldkaart en ze wordt ge
betrekking op hq vermijden van neer de vrouwen :lieh niet kunnen aebt het land. biDllen zekere tijd 
overlast, inrichtingseisen van de	 identificeren." vrijwillig te verlaten. Doorgaans
verhuurde kamers, hygiene en bet Natuurlijk vindt hij dat misstan verdwijnt zo iemand weer in het i1
verbod kamers te verhuren aan	 den moeten worden aangepakt en legale circuit. Badow: "Maar dan
vrouwen die niet over een geldige	 M. Majoor van het prostitutie niet meer riehtbaar voor het raam, 
verblijfsvergunning besehikken.	 inrormatieeentrum zegt dat helD maar via illegale escort-bureaus eo 
VooTts moeten alIe in bet gebied	 na. Majoor: "Bet wereldje is moei in pnve vertrekken waar de eootro
werk2ame prostituees dag en Dacbt	 lijk en bard. Vrouwenbande1 en ge Ie helemaal afwczig is." 
ten identiteitsbewijs bij rich dra	 dwongen prostitutie moeteD aan de Binnenkort wordt de eerste af
gen. In het Wallengebied worden	 kaak worden gestelil. Ma..ar jaren wijzende besehilckillg verwaeht.
400 raroen verhuurd. Er werken	 lang heeft een illegale prostitutie: Het desbetreffende pand moet dan 
Daar schatting twaalfhonderd pros	 marlct kunnen £lorereo. Die kun je binnen vier weken worden dichtge. 
tituees van wie ZO'D zeshonderd il	 niet met ten pennenstteek onge timmerd. Radoux zal daartegen na
legaal. Het mcrendeel van hen is ar·	 daan maken," Volgens Badoux men:; de SOR cen bezwaarschrift 
komstig uitZuid-Amerika en Oost	 had Patijn op grond van zijn gewo indienen bij de gemeente en naar 
Europa.	 rte bevoegdheid ten aan:z:ien van de de bestuursrechter slappen en ceo 

~Volgens BadoW( hebbeu veel ex openbare orde al veel ecrder kun voorlopige voorLiening vragen om ... "" .... 0'ploitaoten de afgelopen weken ge	 nen optreden tegen uitwassen zoals het paod open te boudeo tot alle ju AI".
probeerd aAD de vereiste voorwaar	 die begin clit jaar in de MoJensteeg ridisehe mogeJijkhedeo zijn henul. '" ...... -- .... 

Qj " den voor cen gedoogbeschikking I.e	 werden aangetrolfen. Daar bleken Badowe ".Bet vredige dorp dat Pa = .....voldoen_ Desalaiettemin verwaeht	 vrouwen in onprettige omstandig el<':)tijn voor ogen hceft, ul ceo illusie 
hij een fors aantal afwijzingen. On	 hedeD hun weIk te verriehten. or: 

... 
blijken. Maar dat ligt m.inder aan

,danks bet fen dat bordedhouders "Daar beeft bij geen gedoogvoor~ de illegale prostituees dan aan de U 
0:>::alleen het pand exploitereo CD niet	 waaroen voor nodig. Ma..ar tuj zal, criminaliteit en de drugsbandel." :z 

de daar werkende vrouwen, zulJen 

..
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