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Onbekwame klant koelt woede Op prostituee 
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Eis: 1,5 jaar voor wurgpoging ,I
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(Van een onzer verslaggevers) 
UTRE<"'''HTILEERSUM - Wegens poging tot wurging van een 

Utrecht.5e prostituee heelt omeier van justiUe mr. B. Steensma 
gistcren tegen een 31-jarige Leersummer een gevangenisstraf geeist 
van achttien maanden waarvan zes ma,anden vaorwaardelijk met 
cen proe~d van twee jaar. Daarnaast vrueg de officicr verpllcht 
reclasserlngscontact. 

Op 5 okWber 1992 toog de aan
geschoten Leersummer naar het 
Zandpad In, Utrecht om een 
prostituee te bezoeken. Op de 
woonboot elndlgde de voorgeno
men geslaehtsdaad in'een mis
lukkig omdat de man geen eree
tie kon krijgen. HU weet de mis
Iukldng aan de prostituee die in 
zljn ogen te keel en te zakelijk 

,was. Volgens hem elndigde die 
ruzie in een vechtpartij waarbij 
hij de vrouw met een arm blj de 
schouder had gepakt. De vrouw 
verklaarde echter kort na het 
felt bl,j de politie dat H. haar on
verhoeds van achteren met bei
de handen bij de keel had ge
pakt en had geprobeerd baar te 
wurgen. Ook zou hij hebben ge
probeerd haar te verdrlnken in 
lIet volgelopen bad. Het was blj 
een paging gebleven omdat cen 
buurvrouw een kij~e kwam ne
men. 

Uit het rapport van de ge
rechtspsyehiater bleek dat H. 
lijdt onder een dorninante moe-

I 
loopt". De omeiet vertelde dat 
hij vorige week met het slachtof- . 
fer had gesproken. "Ze zag er \lit 
of het feit onlangs ~ plaatsge
vandeu. Ze rilt nog steeds over ' 
haar hele liehaam en kan haar 
werk niet meer doen". 

Raadsman mr. C. van Bavel 
vond de poging tot doodslag 
Diet bcwezen.' We} kon volgens' 
hern pogin'g tot zware mishande

der en een dominante ecbtgeno- ling worden bewezen. Hij voeroe 
teo Als gevolg van de huwe1ljk- alUl dat zljn client last heeft van 
sproblemen was hij gaan drtn- rninderwaardigheldsgevoelens 
ken en prostituees gaan bewe- en dat bij hem op 5' oktober de 
ken. De pgychiater achtte hem 'stoppen doorsloegen toen de ge- r 

in enlgszins verrnlnderde mate meenschap nietWllde lukkeh. 
toerekenbaar. Bet slacbtoffer De advocaat plcitte your een al
beeft inmlddels een c1vicle pro- tematleve straf gek6pp~ld aan' 
cedure tegen de man aange- de cursus Kljk op Slachtoffcrs 
spannen waarln z1j rond de van de reclassering.. ' 

115.000 gulden elst. ' In een emtioneCl laatste 
Omeier van justitie mr. B. woor4 vroeg de Leersummet de 

Steensma schctste een weIDig, rechtbank hem nog een laat.5te 
positief beeld van de verdachte. 
"Tcgen de psychiater 7.egt u dat 
II wQt stoppen met drinken en 
wilt gaan praten met uw echtge
note. Uit het drle maanden later 
opgemaakte reclasseringsrap
port blijkt dat u toch weer 
drinkt. U bent nog steeds de rei
ziger die met een masker op 

kans te geven. "Ik ben aUes 
kwijt wat 1k had opgcbouwd. Ik 
heb mensen Ieed 'aan gedaan, 
met in de laatste plaats mjjn 
vrouw. Mijn werk 1.'\ DOg het eIll
ge dat me overeind haud. dat wi! 
Ik met verliezen." 

De rechtbank doct ultspraak 
op 8 april. 
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'Registratie hoeren is niet toegestaan'
 
Belangenorganisatie Rode Draad hekelt 'tactiek' Arnhemse palitie 

Door onze vers!aggever 

ARNHEM - "Een registralie van hoeren is niet 
toegestaan. Een foto van eell prostituee maken 
kan al helemaal niet door de beu~el." 

Dat zegt een w~rdvoerster van de belangenor
ganisatie voor prostituees De Rode Draad. Vol
gens haar gaat de Arnhemse politie buiten haar 
boekje. Binnen het Arnhemse korps is een man 
belast met de controle van prostituees die in de 

elderse hoofdstad werken. Hij registreert de 
Touwen en maakt tevens met een Polaroid-ca
era een foto van ze. Een aantal vrouwen in de 

-.:nhemse rosse buurt is gebelgd over deze 
erk""ijze. 

- proshtuees y,illen dat de politie deze vorm 

van registratie stopt en aile vrouwen duidelijk 
maakt dat hun medewerking aileen op basis vall 
vrijwilligheid kan worden verlangd. Want dat 
gebeurt volgens de boze prostituees niet. "Inle· 
gendeeJ, de politie doet voorkomen of deze 
vorm van registratie wettelijk is toegestaan en 
verplicht is." 

Volgens de woordvoerster van De Rode Draa<! is 
dit ,"en bekende tactiek van de politie. .,.'\Jleen 
in .'\rnhem en Groningen wordt deze tactiek 
toegepast. Zo'n registratie kan voor de VT'ouwen 
vervelendc gcvolgen hebben. Niet zelden koml 
het voor dat nadat d.e politie aan de deur is 
geweest, er een sociaal rechercheur op de stoep 
staat of iemand van de belastingdienst. Ik zeg 
niet dat de politi~ aan beide insteIlingen gege

v~ns doorspeelt, maar ze werken \'olgens on 
wei samen." 
De belangenorganisalie voor prostituees heel 
een juriste gevraagd zich over de werkwijze val 
de Arnhemse poll tie te buigen. 
Het Arnhemse korps is niet zeker "all zijn zadl 
en heeft aangekondigd dat het oak een toctSllh 
wenst. De Rcgistratiekamer buigt zich over d, 
Arnhemse werkwijze. 

"We zijn nu bezig met een landelijk onderzo€i 
naar de registratie van prostituees. Ook ir 
Arnhem zijn we langs geweest. Er bestaan nogal 
wat vragen wat wei en wat niet is toegestaan. 
Die vragen venvachten we voor de zomer te 
hebl>en beanl\Voord", aldus een woordvoerder 
van de Registratiekamer. 

de Geiderlallder 
ed. ~.rrJ,em 
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