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Brusselse 
prostituees 
leggen het 
werkneer 
Van om.e correspondent 
BRIJSSH - De prostituees in de 
Brusselse wiJk Sinl Joost ten No
de, die <.d een paar dagE'1l bloot. 
staan aan geweld door jongeren, 
leggen uit protest voor een week 
hun werk nE'er. Een hocrcnsta· 
kln8 is zelfs in het door socialc 
onrusl gcplaagde BelgJe redelijk 
uniek. 

Zondagavond ontstonden in 
de wiil< crnstie;e ongeregeldhe
den nadat een Belg van Muok· 
kadnse afkomst was neergesto· 
ken door een vcrrncende rooier, 
afkomstig uit de Dominicaanse 
republiek. De inzet van hun ruzie 
was een parkeerplaats. 

Ongeveer 150 allochtone jon
gcrcn van Turkse ell Mawkkaan
sc afkomst misbruikten dit inci
denl om hun woedc te koell'n op 
de raamprostituees, die volgens 
hen de wijk doen '!crloederen, en 
op de massa'll opgekomcn riib. 
wacht. In het geweld sneuvelden 
zo'n 80 ramen en raakten enkele 
jangeren gewond. Dc d<lgen daar· 
na liepen de spanningcu minder 
haog op. WeI bekagdden p,ro/'p' 
ies jongeren over s!raat 10penJe 
prostituees met eieren. De werk
onderbreking, lot stand gekomen 
in samenspraak mel burgcmees
ler Guy Cudcll, I:; dan ook vooral 
bedoeld om de gemoederen wat 
te kaJmeren. 

De gemeente Sint joost ten No
de \Vii de komende dagen lH'ZleJ1. 

welke structurcle Jl1<latregclen 
mogl"liik zijn. fen daarvan is de 
onmiddE'llijke sluiting van eell 
aamal vitrinp.s. Door de baliw van 
blfilorenOats om het aangrcn· 
zende Noordstation hebben de 
prostituees steeds rninder ruim
te. Bovcndien nccmt hun <lantal 
snd loe, voorJJameJijk door de 
kamst van travestieten uit Zuid
Amenka en lange Afrikaans/' 
pros lituees. 

De politie is ba ng dat de straa!
relletjes van deze week mede zijn 
uilgelok.1 door livaliserendl" groe
pen pooiers, die elkaar de nurkt 
betwisten. 

Gemeente Eindhoven steekt 
3,1 miljoen in rosse buurt 
EJNDHOVEN - Boewel de constf\lCOe 10 het leven roe· 
prostitutie in ons land nog pen, maar dan weI een Wa<H

niet is gelcgallseerd en hel bij z(' vool'Jopig cen yinger in 
hordeelverbod nog steeds \'an de pap houdt. 
kr<lcht is, gaat de gemeentc Het idee is om samen met wo· 
Eindhoven 3,1 miljoen gulden ningcorporatie Stichting Tru
investeren in de pl'ostitlltie. do een nieuwe stichting of 
De gemeente wil met dat geld vereniging in het Leven te roe
het rosse leven in Woensel pen. 
West gaan concentreren ach De cunccntrq,t!e van d~ Woen
tel' elf 'gedoogramen' op het selse raamprostitutie op het 
BaekeJandpJein. De investe Baekelandplein m.aakt deel 
nng moet gedekt worden uit uit van een grotcre herstruc
de exploitatie van de panden. turering, bedoe)d om de leef
Om mt>er afstand_te sc.heppen baarheid in de oude stadswijk 
wil de gemeente een 'beheer- Woensel-West op te krikkcn. 

WETE NSC~IAP 

We moeten meer naar de hoeren 
De beroemdste penJsdokter van de wereld, 
prof, dr. 60 Coolsaet, was in Amsterdam. 

Hli gat een le-:ing omtrent zijn boek 
Het penseel van de liefde, Jeven en werl< 
van de penis. Zijn welbespraaktheid Jeverde 
ons de volgende pareltjes op: 

-Met hoeren is zoveel interemmls te doen'-<::::> -Nog ,leeds 

h'oh de man achIer zijn prestaties aan: vOQrdal zijn lief

de:.bood~hap via Internet zijn geliefde heeft bereikl. 

heeft hi; zij n zaad aI ver.;pi Id: c;;> -Pornografi e vind ik 

een van de mel'S! boeil'nde onder.'{erpen. om aver Ie praten: 0 -De man is zeer 
slres5gevoelig. hij kan Slress veel minder pO'jilief verwerken dan de vrouw." (:;> -Als 

het dominanliegevoel biJ mClnnen afneemt neemt de impotenl;e toe: <::> -Er zijn 

onwaarschijnlijk grore verschillen in de lengte v<Jn vaginaS.- (:;> -Ik ben voor pOT" 

nografie: qI "Een pents vergehjken mel ee~ andere penis is in bij:zijn van de man 

ge-en goede strategic van de- vrouw: c;;> "Ik ben cen grote verdediger van hoeren: 

<:::> -De penis bij Japanners en Kareanen is zeer klein: c;;> -Ms de oude (,riekse 

filomlen anaal contacl hadden lijdens gesprekken met jongere mannen. was dill 

overdrachr van kennis.- ~ "We zouden hoeren beler rnoelen opleiden: (:;> "Het is 

van 7.e€r groot bel<lng dal een kind in !ielde is ve.rwekt: <::' "De kleimte westerse 

pf'nisprolhese is nog Ie groot voor de mees' befaamde man van Zuid-Korea: 

~ -Hoerengcbruik mag zeker niet verminderen.· ~ OYL~N VAN E1JKEH£N 
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Nieuwe prostitutie;beleid
 
Van onze verslaggeefster 
Ellis van Wees 

GRONINGEN - "Wie heeft zijn 
Porsche met br,mdcllcie lich
ren op de inv;lJideparkcer
pJaats neergezet?" vraagt voor
",it tel' Dick Vrieling Jan 11('[ be
gin VJIl de inspraak,lvolld oyer 
het concept prostitutiebclei(\ 
in hC't gebouw van de dien,l 
ruimu:lijke ordening in Gra
ningcn. Een blonde geperm.l
n('nte p,mdjesbaas staat op en 
1<I<\t weten dat I\lj de schuldige 
is. VC'rvolgens repr hij met de 
lift naar bencden om zijn auto 
;1,\11 hel Gedempte Ztliderdlep 
naar ct'll I('gale pick te ma
n DC' t1vrcre n. 

N;I rerugkomst van de four 
gcparkeerde pooicr is al mel 
duidelijk dat verleg-en woord i-

I
Het laatste woord is niet 
gezegd over het nleuwe 
prostitutiebeleid van de ge
meente Groningen. Pand
jesbazen, exploitanten van 
clubs, maar ook vertegen
woordigers van de belan
genvereniging van prosti~ 

tuecs De Rode Draad willen 
vcmnderingen. 

gers van prostituees. maar oak 
cxploitall ten Jnenen te weinig 
te ~ijn herwkken in het ov('r
leg over het nieuwe prostitu
tiebelt'id. In heL plan staat d8t 
exploilanten en bebcerd(:'rs 
van pl'osritutlep;llldcn ccn ver
gunning marten hcbl;en om 
hun bcrocp uit tc O':-[I.'11C11. "Ik 
zit al dertig jajr ill de M11 ur
straat, maar ik heb 11 iemand 
van de gcmcente gczien Oil) 

mijn m,wing (t' vragcn", 

ll1erkt cen p,mdjcsb,lils oj>. 

SielskI.' Alting, medewerker 
van De Rode Dfaad, ccn belan 
genve.r'>niging voor prosti· 
tuccs, vraagt zich ,If of de ge
In('('llte Grani ngell efaan hceft 
gecbcht prosrituees fC bellJde
rl<'1l vaor overleg. ft[)al is niet 
gebeurd", erkent Enc v;:\n 
Grijftand vall de gell1ecnte 
Groningcn. "Maar kent u toe
va llig het twee stedellOVefll2"g 
russen Groningcn en Leellwar
den? Deze belangenverC:'nigll1f, 
willen we benaderen." 

Alling straft deze opmer
king van V;m Grijlland onmid
deJlijk af. ~Ikw verel1iging is 
opgezet door exp!oit.ln(ell. Zij 
komcn aiken nla;l[ 0)) vaar 
hun cigen belangen. maar niN 
vool' de Vfouwen." 

Lammert van Kammcn. cen 

niet zender slag of stoat
 
van de grootsle V('rllll\I f<kl'S 

'/a 11 1«\ mers aa Il ra,1 III p ["os ti, 
luecs in de Ni\,.'l1WSI;ld, vlnd( 
het ollb('grijpclijk doll de ge 
meente Croning-ell de Muur
Slraat prost itll tievrij wil ll\;I
ken. ftWa;1 rom jll/st deze str;];]t 
en n iet de Hoeksl r;l;\l of Vis
hock waal" v('cl 11)('\,.'1' menSCll 
wOllen? Dat Iijkt een logiscbel" 
kellzc.'· 

~ 
Van K;lmnwll krijgL steuJI . 

V,Ill cell vertegcllwoord ig0r 
V.1ll de buul'tvcreniging her Aa
kwarlier. "lk hel> de hui;!;cn ge
reld, In de Mtltlrstraat WOllen 
ollgeveer 60 menscn en in de 
!-Ioek,lnat 110 Ilwn.scn. W;lar
0111 kiest de gemfC\J Ie dall om 
de wooll[unctie V:JJl cll' Muur
5tra;), te verslcvlgenT" 

Gild uidclij khcid bestJa t 
over verschllkndc \wgnppe!1 

in hel concepL Zo vraagt Pctl";l 
Urban, woordvoersler van de 
Rode Draad, zich Jr op welke 
manier de gemeente Cronin
gcn optrced t legen cxploitan
ten. dIe niN voldocll aan de ci
sen van het ver~lInnll1gcnstd
scL "U zegt op Ie trcdCll mct 
gepaste lniddc!erl, lll<"\;1r wat 
bcclodt u? Heeft u voorbcd
Jen?" Eric van Grij r1and V~1l de 
gemeentl' Groningen kOlln cr 
niet uit. ~Tsja". zcgt hij vel' 
t wij fcld. "rk kan niet 2cggen 
wat dit inhoudt:' 

Mcer duideJijkheid wil bet 
gezclschilp oak OW[ de be
~cherming el1 verbetcring van 
de' positic v.m de prostitllccs. 
"Hoe gil<lt 1I controlcren dat de 
vrouwpn ook beter worden be· 
handeld?"' wil ('Cil vertegen
wuordigstl'r VtlU ele Rode 
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Ora;ld wetcH. "Zo vinden wij 
het erg belangrijk t1,lt VTOll

wen in cI ubs vfiJ lVn een eigcn 
arts uit te kjczen. Artsen die 
zijn ingehuurd door exploit.ln
ten, deugcn VJ:Jk niet. DiC' hun· 
nCIl vaak ('en druiper niet on
derschcldcn v;:\n cell snot
Ileus." 'n het concept sl;1at clat 
de behecrder van. een prostitu
tiebcdnJ f vcrantwoordelijk IS 

van !let voorl<omen menSC[l 
handel, je\lgdpfo~titutleen gc 
\veldslllisdrijvPT1. Met name 
over het Iaalste windt een 
vrollwelijke pandjesbaas zich 
nog al op. "Hoe kan ik dat alle
maal in de galen !louden. Ik 
k;Ul todl 11 iet 7.4 uur ;llles cou
troletell en op strJa t politic 
;lgentje spelen. De d:Jmes hel>
ben :1.0 Illl t'n d;l Il Tlogal gc
wcllkl;Jdige Yl"lel\djes." 
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Seksclubs
 
en bordelen
 
vrezen 
leegloop 
Vii n QnlC Arnstc rdamse reda~tie 

AMSTERDAM' Dc hoofdsledelijke 
exploitanten van scksc1ubs en 
borudc;n vre7.cn ~Tll lIillocht v~ II 
proslituccs nu dt: bel~slingdi("nst 

in Amstcrdam cell helling heen 
aal\gcko{ldigJ. De bddsling
dienst wil dat vuor r jult :Illc v(n\l
wen die het oudste beruer tcr wc
reid uilo"fencn, cell btw-nlll1\' 
mer hezillcn. Volgcns de exploi
tan ten betekent dal CCll l~'cgloop 

doordat belastingdiensten duel's 
j n het la ud IlOg gCTIl 1h\,I~IIII:\kell 

!Ilct de hc\asli n~rl ich t. 
De Bcl<lllgcllvcrP,lligillg c};cd

Icnt Groep en de Verl'lliging Ex
ploitanten Re]axll(>drijvc(\ (VER) 
Jringcn ;:Ian or een \Ini[orm be
lastinguekid in het hell' land. 
"Nu wordcll aileen de beJrijven 
in Amstcrdalll p,clrolfclI en vcr· 
trekken J(, VrOllWCIl ll<iar rlaatsen 
waar de belastingdkl1st 110g niel 
uplreedl.", aldus de Exccllent 
Groep. 

Volgens ue belangenvereni. 
~	 ging :lijn e( al voorbeelJl:'n vall he· 

dri ,Yen inA illS terda Jl1 d It' duor dp 
a<l.nkondiging va 11 de helasting
diellst in korle IijJ allc vrouwclI 
zagen vertrckken naM e1ders_ 
..Vrouwcn moelCll zkh voor I jnli 
lalcn rcgistrC'rc/l :lis zclfsl;oIJJig 
oodernemer. Oal zicil velen IIkl 
zitten. Die pa kken du.~ hun bie
7.en." 

John Irving naar 
de Wallen 
AMSl"F.ROAM· Dc Amerikaanse au
teur John Irving plcsenteert de 
Nederlandstallge versie van zijn 
nieuwc bock Weduwe voor een 
jaar maaodag 20 april op de Am
sterdamse WaUen. Het bock 
speell zich daar ook deels af. 

In het politiebureau aan de fa· 
meuzr Warmoesstraal zal hij de 
ecrsle twee exemplarcn overhan
digen aan Margot Alvarez. voor· 
maJig medewerkster van de be
Jangcnorganisalie voor hQ~ren 
De Rode Dra;jd, en aan brigadier 
JQep de Groot. 

Dc ClOut, gestationeerd aan de 
Warmoesstlaal, droeg informatie 
aan voor het nieuwe bock van Ir
ving, die Nederland ook al divers{' 
kercn bezocht om ondcrzoek te 

BELASTE SEKS 
Exp I\Jltanttrl va n Amsterdamse seks 
cl ub.> zi!f'I boo<; op de bei"'Sli ngdiens t. 
omdat prostlt,uees :i1 de hoofdstad 
beia5l1ng moeten betaien en elders in 
het i<lnd nlet. Zij vrezen dat de vrou
wen hun heil in andere stcden zullen 
weken_ Prostituees in Amsterdam 
moeten zlch veor 1 juli lilten regl<;tre' 
ren, een btw-nummer ailrlVragen en 
zelfstandig ondernemer worden De 
seksclubeigenaren pleiten voor (!(;'n 
lilndelijke invoering VCln de belasting
plicht 

verrichten. "Alles klopt, tot aan ~I· 
Ie straat;1amen toe. Irving heeft 
<lilts gccheckt", aldus een woord
vocrslervan uitgeverij Anthos. 

Weduwe voor een ia2.r (A wi· 
dow for an year) gaat over hct Ie· 
ven van Ruth Cole, een Am~ri
kaaose schrijfster die naar Ncdn
lanrl kOHl tom haar nieuwste boek 
te promoten. In Amslerdam 
maakt ze van alles mee, hctgcen 
ren wezenIiik deel is van de roo 
man. 

Weduwe voor een jaar vel'
schijnt in eeo oplage van 52 .5°0 
excmplaren. Anthos was ook de 
eerste die de Engelstahge versie 
op de mafkt bracht, nog v66r 11'
vings uitgcverij In de VS. 

ANP 

\ 
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