rrlezen In ae prOSllllille
Door aile ontwikkeJingen rand de wetswijLiging
hangt de JandeJijke en internationalc pel's voort
durend bij de Rode Oraad aan de teJefoon. Of we
bijvoorbccld ccn prostituee kunnen Jevcren die
vlaeiend in het Engels, Spaans of Duits de gevol
gen van het Nederlandse prostitutiebeleid uit de
doeken kan doen_ De aanvragcn kamen uit Italie,
Hongarijc, India, Alaska, Canada, Zllid-Afrika,
Duitsland, Belgie en EngeJand. Veel vragcn :t.ijn
serieus, maar soms hebben we de indruk dat de
media aileen maar beJlen am een hoer in de krant
or op de buis te hcbben. Zo belde pas cen pro
erammamakcr met de vraag of we hem konden
helpen aan nog werkzame prostituees van boven
de zeventig, of liever nog, van boven de tachtig.
We madden deze programmakers aan het Guin
ness Book of Records er op na te slaan. Dat had
den ze overigens a 1 gedaan. Voorts bebben we ze
naar de legendarisehe Paashaas uit Den Haag
verwezen, zo geheten omdat ze altijd cen strik in
haar haar droeg. We konden oak niet bemiddelen
bij een ander bekend geval, uit de Romcinsc tijd.
De Romeincn had den bij wijzc van marteling cen
non van tachtig tot prostitlltic gcdwongen. Na
haar dood werd zij hellig vcrklaard.

chen. Het lachen vergaat je echter bij program
ma's als Seks voor de Buch of Catharine Key!.
Wij krijgen we I eens telefoontjcs van vrouwcn
die spijt hebben van hun media-optreden. Ze heb
bcn /.icb latcn ovcrbalen ?Onder bedcnktijd te
krijgen. Oak komen cr klachten over de nazit:
opnames afgelopen, wcgwczen. Ook wannecr er
bcpaalde afspraken geschonden zijn, mag je daar
niet over klagen.
Naar verluidt is het programma van het scherm
verdwenen, maar het crgstc van het ergste was
Sex voor de Rueh. ProstitllccS klaagden bij ons
dat iedereen er vanuit ging dat ze het programma
van Buch Ieuk zoudcn vinden. Een van ons wcrd
zeit's mobilotc1cfonisch door Menno 'gestalked'
am een nieuw wanproduct van hem te gaan pre
sentercll. Mooi nict.
Sietkc en Mctjc

De een of andere Friese krant beJcle allerlei pro
stitutie-organisaties (dus ook ons) Illct de vraag
hoc hel kWilm dat er zoveeJ Fricse vroLlwcn in de
Amsterdamsc prostitutie werktcn. Wij wisten van
niets. 'Friese vrouwen zullen :Lich niet foekje
noemen, maar een andere werknaam kiezen.
Fries sprcken doen zc met heit en beppe in Frys
lan, maar meestal niet met klanten. Sowieso wer
ken er vcel Fric7.cn in Amsterdam en vcel Am
sterdammers in FricsJand'.'Hoc komt dat'?'.
'Door de aanlcg van de Afslllltdijk en spoorwe
gen, mevrouw'.
En naruurlijk willen ze dat \\le een blik apentrek
ken met mindcljarigcn, slaehtoffers van de '10
verboy' -construe-tic of met vrollwen die niet in de
pel'S willen. Wannccr we opmerkten dat de laats
ten niet op de lcevec willen, werden ze nog
kwaad oak.
Om aJ dat soort incidcnten kun jc nog wclla
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