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'Escort wordt steeds meer echt be~rijf-'
 
Escortdjreeteur Job te Boek
horst operecrt weer vanuit een 
pand in de Utrechtse binncn
stad met zeven vrouwel ijke en 
vijf mannelijke prostituees 
vear 'de betere klant' . Oat is le· 
mand die 225 guIden per uur 
veor een melsJe of jengen over 
heeft...Maar VOor dat geld 
krifg je wei lets mools. ge~!n 
,~pgema.akt speenvarken". 

l)oor f);,~·Jan S~p 

Utrecht 

Job te Boekhonlls te"'i',n Utrecht tie 
e!aen an ~rI -an de grole", e$ci,rt
bu", van Nederland het!1t dne ....~k 
na Jarenlange aCwealgheid opnleuw 

, Ulrech1gekoull als belanvJjke ui lvllls· 
basis VOrlr zljn prosllt..e.s. Te Boekhorsl 

.' ./leelt jarenlllng Nl",,"'egeln en llrrechl 
, . alnelel VOrlr ~ij" _tservice gehad 
:~IIlUt'vertrOk enlrel. Jaren geleden. on· 
>der "'eeu. probl""'.rl nlet de belasting· 
,-oO,dieosL 
~~, 

W0l8erl$T. S""kho~,vin de problemen. 
: ~ met de beIaslingsdienst de _reid nag niel 
., ....LDe.dien$! dee~ ~n kele iaron geleden in 
. :versehiUende """llgmgen van hel escort· 

bureall invaUen ml!\ behu'p van de polllie. ~ '"01tde in beslaggenomen boekhouding 
Iotheeft de belattingin're<:leur een un.lag 
..."lln 500.000 gul den gedt$lilleerd. 0veT de 
'" betaling daaMin ugt le 60ekhorst Ie wil

.len procederen. . 
Tocit i' Te Boekhorsl.ind, gisloron weer 
volor actief In bet gebi~. Eon fIllnd in II" 
UU"echlSe binnen,tad dienl als kantoo' 
voorde uven vrouweliike en vijf mann<
tijke proslitu«:$ YOn escortbu".au He 8< 
She mei al. werkgebied UI~cht, Ame..... 
loon en hel Rivierengebied. ~ Ulrechl 
bleof loch heel belangrijk ¥Oor me. HOI is 
goed dat ik ben lenlggekomen," zeg\ Te 
Boekhorsl, zelf Utrechler van geboorte. 
Te lloekho..t (32) heef! na het NieuWC'
geinse debacle gaed geboerd elders in he. 
land. He 8< She i. inmiddels vol8ell$ Te 
Boekhorst het il'oalsle eseorthureau van 
Noord· en Oo'l·Nederland met, naarei· 
gen zeggen, ruim 140 pro,tit~, lolelo
,,;,les, lijfwaehlen en eh.ufieurs in dion'L 

. VIIlgens de Utrechler IS die ,,,eclacula.i~ 
groei nlet namele danken aan de verder-

Te Boot:k.Itont: Ilk ben I ••n ho.r~nbau. mur escortdi...eteur. 

. , 
""ndang de d~g nell"" een anonicme Teke·
 
ning. Ie ""ijl )c v,~, de 'deu,' ging inn.p

pen".
 
oal C'Scort ,leeds mecreen e<:hlbcd,ijf
 
wordl, is gczlen de <liscussie·rend pfosti·
 
IUlie 'Ii CI ve ""onde,I'ik. !'rosti'un" mo

gen -aI, hel Bordcelvc'bod binnonkon
 
wordt ollgehevcn -'egaol "'c,kon. 1'0< nu
 
,Ioe WlU sp'"ke van elln gedoogbcleid. 
o""""ee kriige" prosli luce. volgens boc
renvakbond Oe Rode onwd meer ",.hlen 
- en o,.. rigcn. ook mee, ~Cllloeienis mel 
de fiscus. 
De flamboyante Ulrechte' verwac:hl nlel 
Ie veel problcmcn in het UlrcehlSc. Voo, 
hel runnen van .en ese<>nhllrc.u tiin geen 
.pec ifieke vcrgunn ingen nodig - zo be=
ligt ook de Ulrechue politie. tn omda. Te 
Boekho,." ""or hij lelibenod",kl, neljes ' 
beLo'ling en sociale lasten be\aa\t. ver· 
w,ehl hi; niel opnieuw kennis Ie hooven 
m.ken met de aanpok van de fi",u.. "Ik 
wil nadrukkelij]( in het oetle cireuil opere
~n". zegt Te noekhorsl. Hij zegt .ioh Ie 
,riehten 01' de 'betne klan" di" lenminste 
225 guld"" per uW" voor een meisie of jon. 
Il"n over heen .•.Maar voo' dOl geld krij~ je 
_I iets mo.,is, geen opgemaakt speen",,1' 
ken". 
Te SoekhONI wil .ioh overigens sterk Ill.>· 
ken om de minimum Icdlijd \'Oor prllSli· 
tu~ \e vertage n"lln 16 noar 16 jur. 
"Daar is .....1vrug nan,. En ",ia ro mzou 
dal niet mogen? ZOlang hel vriiwillig ge. 
beun, iserniksaandehand.lk motsl .elf 
nog 15 worden loen ik i" de prosmlllie 
ging. De jonge prostilutie hOIl je niel m~er 
legen. Liever legaaJ. want d.n kun ie het 
lenmi nSle in de galen houde n". 

,Da.r vall ..hl«' nog wei wal 01' .he <lin
gen. meenl onder O'ee,<le Utrer.hl'" ze· 
denpolltie, Die is fel g_kanl "Il"n even
luele leeflijd,verlag;ng .,Ats hij ,deeen 
heeft in die rich ting moel ik hem dal Sle,k 
onlnden, wanl dan vindl hij OIlS on· 
middellijk op zii" weg", ugt John de Boer 
van de Utre<:hlS( zedenpoh(i~ ...Er , ....11 
niel VOO' nitts zes jaargo:vangenisslraCop. 
Wii lullen ervoor .orgen dal geen kinde
ron in de prosli,u Ii. komen wnnl van die 
~ogenaamd ~riie wil i.doo' II1lerlei .ilua
ties en druk "," de omgeving v.ak ~een 
.pm.... 
Hoe"'..)Te Soekhorsl rlvcr geld nielle kb· 
gen heer,- 'I';en Te Boekhorsl .onder geld 
iul. d. lee zonderwaler' -IS ni.lelke on· 
de memi ng van de Utreciller even su.....·, 
vol. 2ijn erolische reisbureAu. vier maan
den ge\cden mel veellam \am getanec<rd, 
i, 31 weerle'll.le...Ruim 600 aanmcl~ ili 
gen voor onrc e'olisehe ~is noar Spanj •. 
maar de klamen bleken bijna ronder uit· 
mnd eri ng tU'..n de SO en 60 jaar. 1k zie 
mezeU niel vrij,noedig liver stks p"".n 
m"l cen b.jaa,'dene1ub". 

Dagblad Rivierenland 

09/05/% 

mannen mis

"d

(I'oln UNIAC·Marco Hokl~) 

gaande p,ofossionalisering van hel escort· 
bedrijl ai, branehe. Dree!Te Boekhorsl-lO\ 
verdriet van de woningbouwveren iging 
zijll handel Yfoeg'f vanuil een Nieuwegein' 
tii Ijeshu i', vand aag d. d"g hee ft He & She 
.." tigen k."too'po.nd in Greningen mel 22 
lcleflloniijne". D."rbii heeft T. Bockhor$1 
zolfo een p.y\:!lologe in ""'le dien'l "Oor 

t>Vcnlllel" gecslelljke problemen van 
we rk neme 1'$,. t H et wOrd1 stf!'Cds meer cen 
ee hI hed ,ijl. Ik ben ook gee n hoe ",nbaa,. 
ik bon dj~cteul'. Al onze prosrilueC'Ss~",n 

nelies inge~hreve" bij de Kame' van 
Kooph.ndclals ~elf'",lIdig onderneen>' 
ster; vrou \Yen met een u.itkcl'illg .....iUen we 
niel meeT. Klnnten die niel bet.len, kroi~en 

en door de drie 
bruiki.Verkrachting 

pr2Stituee: 
drie jaar eel 

Den Haag'- '!\vee mannen uit 
voormalig JoegoSlavie zijn door 
het lIaagse, gerechtshof veroor
deeld tot dric jaar celstraf Voor de 
v~krachting van een 20-jarige 
ROtterdamse prostituce op 19 mei 
1994, Het Hof bevestigt daarnlee 
bet vormis van de Rotterdamse 
remtbank_ Een derde declnemer 
aan de groepsverkrachting is nog 
voortvlucbtig. De prostituee werd 
in de nacht van 19 mei meege
voerd naar een waning aari de 
Goederaadweg in Rotterdam. 
Daarwerd zij vetvolgens geslagf'n 

.....,De twee veroordeelde mannen ....... 0' 
....~.-Qwaren in hager beroep gegaan ... oJ"> 

<0omdat zij hun onschuld wilden = 
<=l "' 

oJ>bewijzen. ~n 26-jarige man er 11'1 c:r 
ekendc weI seks gehad te hebben 
-dmet de vrouw, maar stelde dat '" ... 

daarvoor WclS betaald. De andere +>'"+>man, een 41-jarige inwoner van o 

Rotterdam, was volgens eigen Po:: 

zeggen ZQ dronken dat hij orono
gelijk wat had kunnen begirmen 
met de vrouw. 
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HetZan~pad 

Zondagnamiddag op het Zandpad 
in Utrecht, de hoerenbuurt van 
midden-Nederland. 

l,.angs de sekswoonboten schuift 
een file. Vrouwen in ondergoed 
maken uitnodigende handgebaren 
naar de chauffeurs, die 
geconcentrecrd en met cen bedrukt 
gezicht zo veel mogeljjk proberen 
tt:rug tt: kijken. Uit de openstaande 
portierruitjes klinkcn tie 
opgewonden kianken van het 
radioprogramma Langs de Li;n. 

Hans is 28 jaaT, heeft een snor, 
en zijn haren'zitten een bectie in de 

, war. Hij is zojuist uit zijn. auto 
gestapt. 'Ik ben GA.E..B', zegt hij. 
'Geil als een beer.' Dus Hans gaat 
even lekker naar dc hoercn? 'Nee, 
hoor', zegt hij. 'Oat is niksmccr 
voor mij. Je gaat bij naar binnen, je 
betaalt, en je staat weer op stmat.' 

Hij kamt allcen maar om te 
kijken. 'Oat is veel,beter.' Oaartoe 
loopt hij de kade een keertje heen 
en weer af. Hij weet precies welke 
hoer waar zit, en is benieuwd 'of er 
nog wat nieuws bijgekomen is'. 
lntussen vertelt hij' over de 
betaalde !iefde. Hans weet daar 
veel van af. Vricndcn van hem zijn 
namelijk pooier. 'Dan ga je op 
vakantie naar Thailand; en ga jc 
naar een hoer. En die neem jc mce 
naar Nederland. Want dat willen ze 
dolgraag.. die Thnise meisjes. Hier 
trouw ie dan met haar. F.en goeic 
hoer vangt :LO vijfenhalve meier 
voor ee~ paar uur, Als haar pooier 
neem je dan bijvoorbeeld de helft, 
en dat is goed verdienen.' 

Zo'n pooierbestaan is ech~r 
niks voor Hans. Laat hem maar 
gewoon koerier zijn. En op 
zondagmiddag in het cafe biljarten, 
na.ar de zonnebank gaan - of dus 
hoerel\ kijken op het zandpad, 
waar de treurige kant van het 
mannenbestaan een gezi<;ht krijgl. 
Hans: 'Wist je dat je mannell hcbt 
die elke nag boodschappen doen 
vom een hoer? Dan'krijg~n ;te wat 
geld m~ en gaan ze nasr de 
supermarkt. Zc doen dat in ruil 
voor gratis sex, ~~n keer in de 
week, op zondag.' 

Gerard Janssen 

de Volkskrant 
15/05/95 

HoertJe ~ 1.)) Mensenhimdel 

kleedt haar Onderzoek ·in 
klanten uit zaak Haelenaar 

gericbt Op
Den Haag - De politie heeft
 
een 15-jarig meisje uit Den prosytuees

Haag aa.."1gehouden dat er de at

gelopen maanden de gewoonte ROERMOND - Het onder

van maakte haar klanten let
 zoek naar een van mensen
terlijk en figuurlijk uit te kIe handel verdachte voormali
den. ge seksclub-exploitant uitHet meisje pikte al haar klan
ten op aan de Waldorpstraat Haelen richt zich op tiental
(gedoogzone), waar lltraatpros-. len vrouwen nit het voonna
titutie wordt bedreven. Vervol lige Oostblok, die in Neder
gens reed ze samen met zo'n landse, Duitse en ltaliaanseklant naar een 'woning in het 

seksclubs terecht zoudenHaagse stadsdeel Laak. Daar
 
werd deze door de 40-jarige zijn geko"mim.
 
vriend van het meisje beroofd.
 
K1eding, geld en sieraden wer Tegeljjk met de Haelenaar zijn een
 
den ter plekke afgenomen. Duitser, een ltaliaan en enkele
 
Naakt werden de mannen er 'l'sjechen in Ostrava aangehollden.
 

De vriendin van de HaeJenaar werdgens afgezet, ~odat ze ook nog 
ook gearresteerd, maar is vanwegezender auto zaten. Het onder
haar zwangerschap korte tijd laterzoek van de politie heen inmid- ' 
vrijgelaten. Wanneer de Haelcnaardc1s duidelijk gemaakt dat deze voor een Tsjechische rechtbank 'IOUpraktijken tussen december vo moeten verschijnen op verdenkingrigjaar en april ditjaar hebben van georganiseerdc mensenhaudel,

plaatsgevontlen. ,De 40-jarigc kan hij daar veroordceld worden tot
Hagenaar is gisteren aangehou- ' maxim.aa1 acht jaar gevangenis·
den. De politie vermoed.t list er straf. 
vele gedupe&dcn zijn, maar dat 
de betrokkenen om voor hen Ook in Nederland loopt ecn justiti· 
moverende redenen geen aan er-I onderzoek tegen de man voor de 
gifte hebben gedaan. handel in vrouwen. Over dc stand 
De politie wil graag in contad van dat onderzoek wi} Justitic in 
treden met d~ slachtoffers en Roerrnond niets zeggen. Wei duide
garandeert een discrete afhan lijk is dat een Roermondse officier 
deling. Zij kunnen bureau Laak van justitie volgende week naar 
b~l!fm: 070-3103620. praag en Ostrava gaat om met het 

Tsjechische onderzoeksteam van de 
Haagsche COUfnnt politie in Ostma te overleggen 

uver de zaak.
11/04/% Volgens Interpol in rr.tai is het on·
 

derzock in Tsjechie naar de zaak

Strafna verkrachting nog nJet afgerond. De Haele~
 

wordt ervan verdacht een -col te
 
s~handknapen heh!)en gesP~Jd)~ij ~~ .ro,nselen'
 
ROTTERDAM - H.B. (41) uit Maas- van Tsjechische en Slowa.a.kse vrou


, sluis heeft. dne jaar gevangenis wen, die vervolgens ais pr9stitu6c
 
in clubs in Westeuropese landen te
straf, waarvan een haIfjaar voor
recht zijn gekomen.waardelijk gekregen voor de ver·
 

lcracnting van enkele schandlma·
 
pen die werkten in jongensbor. Dagblad '1'0 or
 
delen. B. is de eerste klant van Noord-Limhur !j
 

, viet' Rotterdamse privehuizen die
 
zo'n 25 minde~ange jongcns ex 04/05/95
 
ploiteel:den.ln totaal vervolgt
 
justitie de komende maanden 26
 
mannen die zich in de bordelen
 
vergrepen aan jongens vanafl3
 
jaar.
 

Algemeen Dagblad 

12/04/95 
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'Nederlandse co:t:Idooms vliegell in Bangl{ol{ over
 

l)(lor Marie-Claire /larts 

Bangkok - Voor lien gulden pel 
~tllk gaan ze over ·de toonbank: 
rubberen hondjes, Fran.~t' kieteJaars 
t>D Vliegende Hollanders. In het 
Siam Square-complex in Bangkok 
maken bezoekers giechelend hun 
kcuze uit ~n ruime seiectie con. 
dooms nit Arn.st~dam. 

De condooms staan onopvallend opge
steld tussen design.produkten die ook 
_l1J1 Nederland kornen. Em bestelling 
van meer dan viif wordt thuisbezorgd. 
De handbeschilderde condoortlS worden 
gelmporteerd door Nong Ngernyuan~,

elNederlander van Thaise afJcomsl Hlj 
-verkoopt ze deeJs voor het shock-effect 
1,:.,Het 7.et mensen aan het denken en 
,~a1~ ~d. onderwerp uit de taboesleer," 

........
 

legt hi) ull 
Pe Th.aise jeugd is niet genoeg geInfur
meerd over seks en de gevaren van aids. 
Veel iOllgereIl bier gebrulken gCl'n con· 
dooms. I\( rlenk dan aJtijd: ie mag bljj 
zijn <lal je nog ledt." Bij aankoop van 
.-en- artlkel in de winkel, Icrijgt de kol'" 
ecn '~llg' condoom cadeau. 
Vol gens een gezamenlijk rapport van 
Unicef en het 'l.'hais~ rninlsterip "lin 
VolksgezoDdheid, neemt de. HIV-be
smetting in Thailand epldemisehe wr· 
rtlen un_ Als de ~ente trend duorzet 
zaJ aids in het jaar 2000 met 30 procent 
van aile sterfgevaUen de beJangriikstl' 
doodsoorzaak in Thail~nd 7Jjn. 
"COmmercli!le selc.<l is lng\'burgerd in 
Thailand en vee! mannen hebbeD hUll 
eerstl." selGuele ezvarlng met ~n prost!. 
tuk," 7.egt Unicefs Robert Bonnoun. 
VoJgens Unicef Is de hiv-besmettint 
onder striatprostitu~ opgelopen ~t 

Kantonrechter werkt 
189 prost~tutiezaken weg
 
Door Bas Groel1endijl< 
RaITUOAM . Kantonre<:htc'r mr 
A. Ceerdes stOlid gistermorgen 
open veor d" ver~e" V'dn !Wee 
dames wt het Ronerdamse rosse 
leven. 

De aI wat oudere prosliluee 
Paulien verldaarde hij schuldig 
zonder haar een smf op te leg. 
gen en de bleke Wanda hoorde 
- rnisschien wei eell beetje tot 
baar verbazing - hoe Geerdes 
hur vrijsprak. Alleen tegen 
laatstgenoemde verdochte had 
offitier van justitie tJ'lI G. Mun· 
nichs. op basis van de 'overlast· 
ve:rold~ning', 100 gulden boete 
ge6st wegens overtreding van 

, het tippelverbod. maar dat hono
reerde de nehter niet. 

hullen voerde als argument 
aau dat ze 'aI twee weken dean' 

.·was. inrniddels een jaar niet 
1.Dei'I tippelde en tegenwoordig 
een dak \>o-.ren b.»r hoofd had. 
Munnichs: .. U wilt duidelijk niet 
meer .an een ZVlarte periode in 
uw leven worden herinnerd. 
Daarum vind ook iJc dat un u 
geen ~t(af behoeflle worden op
gelegd:' !:en kwartiertje later 
dacht de ~a8er ei bij Wanda 
anders OVe£. Hlj ge100fde het ver· 
hoal van deze Vl'OUW niet als zou 
zii niet bebben getipvelcl uuar' 
gewacht op haar oudere huisge. 
noOI. Zelfs leen deze huisgenoot 
dat onder ede bevestigde, bield 
officier Munnirhs het elop dat 
Wanda 'rich op Z4 oktober 199.. 
un de Heemrudsingel beschik· 
baar stelde voor prostitutie'. 
R~teT Geerdes' "Het wenig be· 
wijs ~. daarvool VQorhanden, 
maar i.k geef u het voordeel van 

de lwijfel en spreek U vrij." Vall 
de 189 gecUgvaarde prostiroees 
en prostituanten waren Paulietl 
en W.mcb de emgen die kwame-n 
opdagen. De rest werd bij 
verstek veroordeeld tot 100 gul· 
den boete. Achter in de zuI 
heeR politieman H. Dijkgraaf 
van het iruuiddels opgeheven 
'tippelteam' pwtsgenomen. 
"Om negen UUT 's oclItends bij 
de reehter verschijnen lulct de 
cb.tnes, nn wie het merendeel 
verslaafd is, nooiL Zij hebben 
g~n horloges. Hun horloge is 
het werk en de lichameJijke ge· 
steJdheid." 

Dijkgraafs tippeltearn weld 
vorig najur aetie[ De bedoeling 
was de 'veri'!uizing' van de pros· 
titui:es wt de omgeving van de , 
G./. de Jonghweg nur het meu· 
we prostitutiecentrum un de 
Keileweg af Ie dwingen. Oat ge· 
\>eurde eerst met waarschuwin· 
gen, Liter met het voor de keus 
stellen: mee nur het bureau of 
meerijden naar de Keileweg. en 
weer later met het opmaken van 
proces.verbul. Vol£ens politie
man Dijkgnaf bleek. dat Laatste 
een schot in de roos te zijn, voor' 
aI omdat de dames en hun klan· 
ten meteen een dagvurding in 
hun banden kregen gestopt. 

Kantonrechter Geerdes: "Het 
gevolg van dat Iik·op·stukbeleid 
is dat er geen problemen zijn ge
weest met de uitreiking van dag. 
vaardingen. Bii dit soort zaken 
uen we meestaI dat justitie er 
niet in is geslaagd de heJft van de 
dagvaardingen bij d~ verdachten 
te krijgen. Eigenlijk zou justitie 
deze werkwijze .1ltijd moeten 

toepassen:' 
p.,litieman Dijkgr.af: ..bat 

Z(lU ill wei will~o. mur het k"SI 
de polibe nel iets meeT werk: F.n. 
loovendien: het tegeng••n va n 
tippelen staal inmiddels niet 
meer hoog Op ODZe prioriteilen· 
lijst" 

Oat vindt officer nn justitie 
Mun~chs jammer: "Zo zie je. 
dat door een beetje meer werk 
bij de politie veel overbodig werk 
bij de' justitie voorkomen lean 
worden. Kansen op fOUlen bij de 
verwerking nn de gegevens ver
minderen omdal de politieman 
en het praces·verbaal opmaakt 
en de dagvurding uitreikt. Een 
heleboel administralieve romp· 
slomp ZOU VQorkomen kunnen 
worden. De financiele winst ligt 
dan bij justitie. Ons apparaat lean 
dal niet vel'Tekenen met het poli· 
tiekorps dat de extr3 kosten 
maakt:· Prostitutes proberen 
nogal eens de dans Ie ontsp·rin. 
gen door valse name-n en adres· 
sen op te geven. Boetes betalen 
doen ze niet of alleen in wterste 
noodzaak. Hoe andersligt dat bij 
hu.n klanten. Eenderde nn de 
459 pro-tessen-verbaal die in drie 
nuanden waren opgemaakt. be· 
trefi prostituanten. Dijkgruf: 
"Die mensen willen je vuk dol. 
grug handje-contantje betalen. 
ulfs het tienvoudige van wat er 
am boete wordt opgelegd. De 
schildcingen kunnen niet con
tanto En dan valt op hoeveel 
tran~eties niet per giro maar op 
het postkantoor worden voldaan. 
Dat i$ voor prostituanlen de rna· 
nier om vragen van moeder de 
vtOUW te vennijden:' 

de toonhanl{
 
24 procent, ierwijl besmetting van de 
duurdere caJll(1rls 6 proeent !>edraag{, 
Een sludie vit 1992 toonde aan dat 
driekwart van aile getT'lluwde mallnp,n 
Is betrokken in buitene<'lttelijke relatics 
en commercil!le seks. "Ik kriig dagelijks 
meer alarmerende cijfers onder ogeD," 
tegt Bonnoun. De nieuwe lisicogrot?pen 
zijn partners, die bin"en bet huwclijk 
V'dak niet in staat zl)n hes-:hermende 
maatregelen te nemen. 
De voormalige vice-premier Mee Chai 
hmeeerde e!nd jaren laeMig Cell groot
scheeps f:Ondoom-distribulieprogrnm
rna. 'Mr. Condom', lOals hii sindsdien in 
Thailand bekend slaat, was onk de 
iniliatiefnclller van h"l Cabbl1<je: ond 
Condoms-TCSlaUT:lIlt, opgezel om fond
sen Ie WeTVen en de aandaehl Ie vesti· 
gen op geboortebeperking en aidspre· 
Vl!ntie. 
De Thaise regenng lanceerdc dlie jaar 

Gebarentaal 
voor toeristenOS/OS/9S 
De misschien .wel handigste 
bijdrage in het juni-nummer 
van het ANWB-blad Reizen 
bevat voorbeelden v~ geba
rentaal. En dan niet geba
rentaal van en voor doyen en 
slechtborenden, maar be;. 
doeld voor Nederlandse va
kantiegangers in het buiten
land. Steek je duim in je 
neusgat'in Spanje en je geeft 
aan dat i~d dronken ~. 
De beknoptEi handleidiIig 
kan enige ellende voorko
men. Wie op de Nederlandse 
mamer lift in Israel lean voor 
ongewenste verrassingen ko
men te staan, want dit toch 
internationale gebaar nodigt 
daar tot prostitutie uit. Wie 
in Israel lift, dient zijn arm 
met twee gestrekte vingers 
naar beneden te wijzen. 

de LiDLburger 
07/06/95 

Alqetlleell Daqblad 
ZO/04/95 

d 

geleden het 1~O preeent-eondoom1:e
bruik-programma, maal' seksuele voor· 
hehtin!! werd pas vorig iaar op scholen 
mgevoerd. Volgens Unicef is de algeme
lie kennis over aids onder de Thaise 
jellgd tegenwoordig hoog, maar blij,,~n 

seksuele gedragingen in de. praktijk 
ong<!Wijxigd. omdal veel jongcren het 
besmctlinllSr.cvnar onckn;chaltcn. • Dc 
eerste bcnchligcvillg ovcr aids sloCIl 
volJedig de plank mis, maar deze arti· 
kelen_ hebben de groolSte impact gehad 
oJ.> de slecht-opg~leide lagen van dc 

hevolking," zegt Nong, "Wal ~r nil in de 
Thaise kranlen wordt geschreven over 
aids klopl helaas nog st('('cis niet." 
Hel eerste aids-slachlolfer in Thailand 
werd gcconstatecrd ill 1984 1n april 
1993 was hct aan laI eerel(istrcerde 
aidspati~nten opgeJope" tot 4007, hoe· 
weI hr.t werkelijke aantal, gebaseerd op 
geconstatcerde ltiv-besrneltmp" na3r 

sehaUing veel hoger is_
 
Vnlgens Nong is de maatschappelijke
 
opvang veor hiv-posllleven slecht. 
H Vergeleken mel Nederland heeft Thai
lalld 11011 een lange weg te gaan." Om 
dit onclerwerp bcspreekbaar te maken 
glngen <lne laar gell'den de Red, Hot & 
P'J$ilive·rave parties van start in het 
n:lnr::kohc naehlcluhcircuit. 
"H~l heef! Zil'h OMwikkc1d tnt cen crg , 
trendy cven~lnent \IOOr ?owe! hetero· 
als homoseksuelen," zegt organisator 
Kiet Drun Loba-Udom. "De mccs\.e 
bezoekers zijll rijk en goed-opgeleid, 
maar "at is eigenlijk niet de bedoehng. 
We moclcn jllist <lic mensen berelken, 
die no!: steeds denkcn dat je aIds mjgt 
als je uit belzc1fde glas drinkt." Oe 
opbrcngsl van hct jaarlijks tcrugkeren
de cven..",ent tlaat naar de WednesdJ,ys 
Friends Clu/>, (-cn vcrcDlgmg voor hiv
pusitie"en. 

de Stem 
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tlordeelbezoek vult leegte
 
inbestaan van rijke heren
 
DEN HAAG - De Hugse ad Regisseur Rein Ed?ard ge niel Vrienden hebben ze trou· 
vokaat FerdlDand Bord~k bruikt voor de loneelllewer wens ook nip\. Hun geld vu}'
sehelste in 1936 In de roman king va.n 'Rood Paleis' de inte· hu n verder lege bestaan. He t
'Rood Paleis' Ull de hand ,grale tekst ell van het bU na uitbreken van de Eerste We· 
van drie personages hoe rund . zes~ jaar oude book van Bar reldoorlog 1<o",t hen goed Uit
ole eeuwwisseliitgc een elDd dewiJk, die de dagelij kse erva

kwarn aan de 8oud~n e~IlW ringen uit zijn.advokatenprak·
 Het bonlee! sluit en daarmee 
van de burgerij. tijk verwerkte door ze te be· komt ook een dud' aan de 

,,!"rken tot roman. sleur V"dn hun 'elndelo2e. \/OOr· 
spclbare disoussies. 

~e werskortlng 
Karin Meerman wert a/.s 'rna· 'Roorl Pal~is' van Rein Ed2:lrtl 
dam' mevrouw Doom een Produkties nlet mUTllvUe me· 
waar schrikbewind in haar dev.-erking ,van Jan van Dijk 
borrleel Rood P:lIeis, De OOr beleeft van donderdag I I tot 
log.dreiging heen het aanlal en met zaterdag 13 en van 
klanten van haar bordeel ge· donderdag 18 tot en met zater
minimallseerd, maar de Sterke <lag 20 mei om 20,30 uur de 
VTQUW in wiens naarn droom laatste voorstellingen van dit 
en doem verenigd zJjn, pro seiZoen in Literai!' Theater

• Bordeelhoudster mevrouw Doom en IIaar \Wee welgestelde Idanten Brnnoul Malieslraat 12. 'beer! uit alle macht haar ""'<Iringen de dagelil"-'e re~laeit. • ,."" PM $okj
~hijnwereldop te houden. 

Lezer's Van doze mnt krijgen
Karin Moerman vertelt in de den ~an weleer: Henri Lemy gentiende eeuw, die prat gaat na lnlevering van de bon op 
beeldende taal van Bordewijk ..n Tijs Herdigijn. DOle twee op zije impotentie. Stet Feld dOle pagina aan de kassa van 
over de gedrochten en de welgestelde heren proberen vertegenwoori:!igt als het Literalr Theater Branoul vii f

de Posthoorn deemen met weelderige WI' elkaar uit pure verveling, gr<>cnlie Herdigijn de nieuwe gulden korling op het normale 
men, die hl\ar etablisement WlOrldurend Ie ovenroeven menWitcit van de lwinligste 'tariet op een dag naar keuzeed. Centrum aan ten stinkende gracht be met opgekloptl1 verhalen. ~01W. Hij is vedoofd, komt en boWen fJ 7,50. CJP en Pas 
volken. '!\vee vaste klant<oll MichIe! Kerbosclt speelt de ne t teNg wt I"die en heef\ 65+ geven geen recht op extra 

10/05/% 1Ilet goedgevulde ·portemonee fervente bordeelbelioeker I.e- een tomeloze dadendrang. korting, De bon geldt VOOr 
h erinneren aan de be tere Iij. roy, representant van de ne- Vriend"n worden be;de heren maximaal !Wee pe=nen. 

Bordeelin '~'iJiCtia~olitfertn(;;;:, 
... ' .. ~''';'',.J. _ •. ., , ., "Overspel 

;iZi(£b"overi:boer~~\i'\huurwoning· ',' '. ..;..,,' ">'" '~.,•.. ". > ,.,--.'< "'<\~ ,".\,
,.'i').''V~.::~~-Yr.~A- .'If~~.",;.~",.""""Y:T'l,·'lj 1t~. _.,'menselijk" ::~~w:De,. 1:~'~tifu.~\iJi" 
.;'Jndia~killirien.~m~~deitOe;:··Nijkerk dicht, Van Ol1ze correspondent /k'cimstmet nunkindereri'ge!LONDEN, donde:rdag 
"br:i,iik{~ak~l1~va~~:pjltelijke " De bisschop van EdinburghVan een oru:er ve~laggeve~ :woOh*roiljVefi:~AChf:ijeel- ' heett gisteren de anglicaanseNljketil: "staten>bOuwerr';'~onderko-~kerk gevraagd over.jpel te to :'mens."V'i>.or,hen;:Ze bie4en>Iereren. Richard Ho1I9way, 
"grati~.onderdak. 'mall,lqj~,eri' ,

·Ret ErmelOse bedrijf Dubarry Pri het boofd van de Anglicaanse .en~ ·kledirig:''Ih ·Ihdiaii.feVeit'
Ve, dahegcn de zin van de Nijkerk kerk in Schotland, die al eer ;~yOlg~ns.d~~;f;1mrr~r 
se Woningstichting een privehuis der aandrong op legalisering 

'loen~ prostitutes' onder,.:er-: 
expJoiteerde in een hUUlWOning van prostitutic en drugge

san het Heemskerkplantsoen, brnik, verklaarde: "God heeft :1.·~:n~j~~~~~~r:~:~",

heeft zijn activiteiten gestaakt.' ODS overspelige hormonen ge- , 'i5;ZI'fuil'oeit kiridei-eh'=iJi ~le;.',

Wei zaI vanuit de woning een es ge"en, dusdan is het verkeerd , }veti~i~~teh6'uaen.:M'aardi~
cortbureau geleid worden, maar wanneer de kerk mensen ver "iiiOMen;· daarvoor~iriieestal
hiertegen zcgt de woningstichting oordeelt die hun instincten : oQ~~e1fh~ilIi~~.verko- I 
geen bezwaarte hebben. Tegenhet voIgen." .. ~erlfEen·~Iangenorganlsa~· : 
privehuis zell bestonden weI I» Hij gelooft dat de "inge ':tievOor;prostituees,wil'bln- , 
zwaren omdat het bierging om be bouwde seksdrift bewijst dat \ neilkori.sctiolen~iri\1erosse:
drijfsmatige activiteiten in een God de mens heeft voorbe ,buuhen.van:lirdia.~op'en:en;'
woonhuis. Bij ~ortservicc is dat stemd .zieti zoveel mogelijk .om ~eze jeugdeen b:etert()e~'
aid of nauwclijks het geval. voon te planten". De kerk . komstperspe~e!t~bieden; ,

Directeur L. RakhOrstvoUl de wo moet de tnen.sen echter helpen 'KiDderen" van'; piOstituees.·
ning~tichting had tot dw,-ver geen deze neiging te beheersen, zo worden in' India niet op'

, .maatregelen genomen' regen Du dat zij een' liefdevolle re1atie openbare>'e~:prill~c~o!~n.., I'barry Prive. Juridisch zouden er kunnen hebben. ·toegelaten.- .':, '..: , \,';' '. .' 
, . . :'.' . :: {:~ ,', ". ~:.: :geen mogelijkhcden zijn geweest De aartsbisschop van Can-

om het privehuis stil te leggen, te . terbury, bet hoOfd van de an Utrechts Nieu~shiadmeer met omdat er geen klachten glicaanse kerk, verklaanfc onvanuit de buurtkwamen...Hetpro 2C/04/95langs nog dat ontrouw cen grobleem heeR rich nu vanzelf opge
te zonde is.lost en daar ben ik blij mee", aldus 

Rakhorst ill cen reactie.
 

Velllws Dagbhd 10/05/95
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'Het leven gaat door', verhalenbundel over straatprostitutie in Groningen 
, -" 

,Ikben liever een hoer dan kipperlslachter'
 
• GRONINC£N - 'Het l~en pat door'. Onder "roheren we duidelijk te maken. Ze hebben een voor. Lien lachte zich rot. En ze was mooi 'bin.
 
die 11 tel he bben bu IjlVerleensUrs lemkje Is keu~e gemaakt." nen' voor die dag.
 
raels en'!-'roukje Ale-era een verhalenbundel Een keuze7 Kanje daar nog wei van spreken Het vrolijke verhaal is ecbter een uitzonde·
 
over straatprostltutle in Gronlngen uitte als iemand tweehonderd g\llden per dag moet ring in het bockje. dat op menige bmdrij leest als
 
bracht. Het bO(kje werd onlanp In het Lite verdienen vanwege haar verslaving? Of zelfs een aankJacht legen politici, klnderbeseher·
 
nlr Care representeerd door de Stichtinr De dubbel omdatde partnerook vers!.a<lfd is? Kanje mers, politie, ambtenaTij,joumalislen. buurtbe·
 
Gelaarsde Kat. de belllnrenvereniginr voor daar nog van spreken als diezelfd" I>llrtner ze de woners en de leiding van b~drijven in buurten
 
tlppelaarsters waar belden werluaam zijn. baan (200 heet het gebied wllar getippeld wordt> van mtlgelijkp. geuoog7ones. Oez" buitenwacht
 

opschopt,letterlijk? 1~ volgens lsraelscn Algeraslechtgeinformeerd 
Door Margot de Jong Israelsen Algera zeggen dlewaarheden niet te overen bevooroorcleeld tegen tippelaarsters. De 

wlllen verbloemen, maar er is meer . ..Ze kunnen schrijfsters maken zich daar erg kwaad om, Het 
Ret Leven g(1(L! door. Niet bijzonder vrolijk DC. er ook voor kiezen zo'n partner Ie v~rlaten ofte boekje is dan oak voora! bedoeld om de buiten· 

gemakkelijk- Het boekje biedt geen opwl'kken proberen af Ie kicken. Ze zoudp.n ook op een wachL betp.r te in[ormt>ren. 
de kost, hoewellsraelsen Algera zeggp.njulsthet andere manier aan hun geld kunnen komen, 
beeld te willen doorbreken dat straatvrostituees dOQr diefstal en inbraak bij voorbeeld." In het Gedoo~one 
zieken zieligzijn.•,zezijn nietalleen maarzielig, boekje zegt P.en van de vrouwen: ..lk ben lie"er Zodat er misschien tOch nog ooit wat verbeterd 

hoer dan kippenslachter. h aan de situatie van de str.lathoertjes. Want hoe· 
wel beiden weini!: iIlusies hebben over het nut 

Leuke Kanten' van ov~rheldslnaaLregelen,zien ze een gedoog· 
Algera: ..t:r 7jjn oak $Oms leuke kanten a"" het zone nlet afwerkplekken als de enige mogelijk. 
werk." Eigenlijk is er maar een stulQe in d" bun· helli om nag iets Ie verbeteren aan het lot van de 
del dat echt zo'n leuke kaM besch.ijn. Het ver vTOuwen op de baan. Een zone met afwerkplek
haalt over 'Lien' (de namen ~i.Jn nlltuurlijk genn· ken biP.dt betere bescherming tegen het geweld 
geercl) die een klan! had met cen bi.Jzonder waar vrouwen nu vaak (naar schattingen een OP 
verzoek: of hij met haar naakt naast zlch In de de tien keerl mee Ie maken krijgen. Maar een 
auto door d" slad mocht gaan rijden. Verd"r gedoogzone i~ in het verIeden onh3albaargP.Ole
hoefde hij niks. Betaalde hij vijfhonderd gulden ken, wecel'ls protesten uit de buurt. 

Drelltse C:)Uriillt 

21!03i% 

RODselen asielZoekers
 
De regiopolitie in Kennemerlaod.
 
gaat ondcrzod<en of vluchtdin

gen oit de regio worden geronsdd,
 
voor pJ!)stitutie en m~.:I ·dd. De pOlitie beeh aanwijziagen' 

" dat aiminelen h~t bebben ~i 
i munt op vluchte1ingen die ziehl 

hebben aangemeld als asielzoe·l 
Daqblarlker. Het ondenoek richt, zich: 

voora! op Schiphol, het asielzoe-: !ubantiakerscentnuD in Haarlem en op de·
 
haven in Umuiden. ,; . 25/04/95
 

Tippelzone komt in weiland
 
Amste'rdam kiest voor terrein naast begraafplaats in stadsdeel Westerpark 

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam V3n de Oostelijl<e Hanpelskade. Tot ders van de begraafplaats en een 
wil de definitieve ~ippellone vesti: eind 1994 tippelden' de hoertjes 72-jarige bewoonster van een boer.' 
gen aan de Transformatorweg in achtef net Centraal Station. derij, wonen er in de direete omge· 
het'WesteJijk Havengebied. Dat is De Theemsweg is zeker een half UUT ving weinig mensen. Dc nit!uwe tip· 
op een steenworp afstand van de lopen vanaf station Sioterdijk en on· pelzone wordt van de woonwijken 
Theemsweg, waarop het gemeen· bereikbaar met openbaar veJ'\toer. Spaarndammer. en Zeeheldenbuurt 
tebestuur eerder het DOg liet vallen. Een speurtocht haar nieuwe loka gescheiden door een breed viaduct. 
Het college van B en W vindt bij ties leverde de Transfonnatorweg Het stadsdeel Westerpark is bereid 
nader inzlen dat de Theemsweg te als beste alternatief op. Het centra· tot medewerking. Absolute voar· 
geTsoleerd ligt. Ie stadsbestuur wi! de zeggenschap waarde is echter dat er een juridisch 
Oat kan er enerzijds toe leiden dat naar zich toetrekken door de tippel. (onvenant komt dat Westerpark 
de prostituees hun werlcterrein ver· lone. dil! ligt in stadsdeel Wester kan opzeggen als de overlast te 

,plaatsen naar cen pJek die voor de park te bombarderen tot Grootste.. groat blijlct te zijn, lei dagelijks be
klanten beter bereikbaar is, zoals delijk proje<:t: stuurder R. Grondel gisteren. 
N5-station Sloterdijk. .Andel'2ijds is Het gaat om een weiland van leven· -Patijn heeft cehter goede hoop dat 

, ·de onveiligheid op cen zo afgelegen tig bij twe,ehonderd meter. Het ligt de overlast meevalt 001< op de Oos· 
i lokatie te groot. naast begraafplaats Sint Barbara en telijk" Handelskade blijkt volgens 
I Amsterdam heeft sinds 2 januari tegenover dl! jeugdgevangenis en hem de situatie na vier maanden Trouw
I een tijdelijke tippelzone o~ c~n d':~1 .. e~.n sportpark. Behalve de beheer· geed bl'heersbaar te zijn. 

03/0S/% 

... £u t<'doo",oo~ met :arwukplekkeo k:an de <I.. 
tlaUe ..alutra.tb~rtJ.. ver~te~... ,*,,,,,..,~. 
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'Straatverbod' voor PLQ§.tituee 20/04/%
 
Rotterdam - Een 35-jarige hero!- zij, on voorgeleiding voor de om
neprostituee uit Rotterdam heeft clet vanjustitie, onmiddcllijk vijf 
ueze week een 'straatverboo' op- dagen in verzekering worden ge
ge1egd gekregen van de rechter-· st.eld. Dat kan gebeuren in een Homoprostitutie 
commissaris. Het opgelegde ge· huis van bewaring, maar ook in in Villa Lila~ rechtelijke bevel tot handhaving een politiebureau. 
van de openbare orde houdt in ciat De politie van het bureau Duiven- .. NIJMEGEN - Ter gelegenheid van 
de vrouw nergens buiten de ge- voordestraat <Middelland) hoopt net IO-jarige bestaan van Villa Lila 
doogzone aan de Keileweg mag met elit 'straatverbod' een nieuw vindt vrijdag 12 mei cen avol1d 
tippelen. Dat bevel geldt met al- wapen in handen te hebben om de plaats. met als gespreksonderwerp 
leen voor het gebied Heemraads· overlastgevende straatprostitutie . de man·llelijke en de vrouwelijke 
singel, Claes de Vrieselaan en in de Wijk aan te pakken. De nieu- prostitu~( e). 
Nieuwc Binnenweg, waar de we aanpak is ontwikkeld in nauw Door rniddel van vraaggesprekkcn . 
vrouw afgelopen weekeinde voor overleg met justitie. Afgelopen poogt. homo-jongerenorganisatic 
de negcnde keer werd aangehou- maandag werd duidelijk ciat qok· Pinkellje door de cliches tc kun-' 
den voor tippelen, maar vOOt de de rechter-commisS3ris wi1 mee- nen prikken, en een beeld te krij~ 

hele stad. werken door het bevel tot handha- gen van de mens achter de hoer. 
De vrouw is afgelopen elinsdag ving van de openbare orde op te beroepsgeheimen, gevoelens, posi
voorgeleid aan de oroder van jus- leggen. De politie in de wijk Mid- tieve en negatieve ervaringen. . 
titie en vervolgens aan de rechter- delland wi1 nu eerst een groep van De avond vindt plaats in Villa Lila 
commissaris. Wanneer de vrouw zes tot acht hardnekkig doortip- ,en begint am 20.15 uur. Na af]oop 
het nu opgelegde bevel tot hand- pelende heroineprostltuees gaan kan er gedanst worden. 
having van de openbare orde aanpakken. Vanmorgen vroeg 
overtreedt en zich tippelend opo .zijn er op de Heemraadssingel OIr de Gelderlander 
houdt buiien de gedoogzone kan nieuwvieropgepakt ed, Nijmegen 

10/05/95 

.Sneek moet sexhuis Duitsland Wil· .{n~~~~tii;;1:~;{f,:~· .. :>;,:. 
. t&A ,t~'A .• }jf.~'~':"'~' w, -:" .yh·",.,Ien hasjcafe gedogen sekstoeristen Jin:~~~9fi.~ttijdj;:{r< .

SNEEK. - De. gemeente Sneek 
, .l'~.;.r·~~iigeit meerkan ;.,w~illig ondememcn ttgen 

prostitutie.. eo; de ... erko~p· van opsporen :ma~t~;te~fkr:iJgen"j.'!', de 
. '~UtreclrtSe~-~titutiehggensoftdrugs in de·Nauwe Noorder

BONN - Duitsland overweegt ~tm~e}i~:;t#t·grOh<f.slag'::horne. In de straat worden sort
de olitie in te schakelen om 1'?'·unfJ~e-...~tie~afgc!op~n,drugs verkocht in hasjcafUlea s~oeristen in het boiten- l~gnac.lj.l~'~e29-Jll~.ven. 10 een ander pand is het$x
land te vangen die claar ge-iriji;lforigiia·t'CSl.ib~Pozso-hui~ I'Amour gevestigd. Zo lang 

. rnaken van de diensten r IiDe > ·litieaetOO dat bet .Ole beide gelegenheden geen bruikde kind rostitut~. r;~?·;'>~f;iS';7g··eweest
oyerlast of ordeverstoringen vt::r van erp .. _. _ ,~een. (:On"., : .., J.' .. • 

oorzaken; zulJen de gemeente en Datheeft minist~vanJUStitle ~di~~~eij;iPd~!i~~~.s.cb:~, 
de politie niet ingrijpen. De ont Sabine Leutheu.sser-Sd1nar- "h~l~~ws!';:':.f"'>.' 

renberger gisteren gezegd. ~~~~~reCli~h~"!js.wik kelingen op de beide adressen' 
De libp.rale bewindsvTouw wi! to~~,,;over.de·aflOop:worden weI op de voet gevolgd. 

het kabinet vrage.n voor .deze Z~~.Jmd,~~'dai~~~ 
Het hasjeafe moest vorigjaarzijn taak de verbindingsoffioeren 1.S1iStme1v8st~T~:ArreSt,a~es 
deur gesloten· houden .op bevd van de Duitse politie in de am- ~"·l:"~.'it.1.'··:··:ens""""·n···'og·:nietver> . . JZ1 n,()rl::~ ., >.. . : • . van de 'gemcente. InmiddeLs bCl;Ssades In te zette~.. peze ~~r- ;~:ncht;~~l'if;;fie(lj' OJlderzoe~ ~ 

',wordt weer gcdoogd dat de uit ·ken al met de plaatscliJke poli~e- >fwoidttbilhefciimmele 111.1- ....... 
bater alcoholvrije dranken U"> korpsen samen bij de opsponng !Ii#u'~iit,~ongarijeenB~I~e ~ ......""schenkt en softdrugs wrkoopt, at U"> van drugssmokkelaars. fbetrokken:DeCbaderreed In .... 
moet hij zich weI aan strikte c::> In 1993 weed er e~.wet. v~ i~.airtometBelgiS(:hken-. C"').......
 
regels houden, De gemeenle ::: kracht waardoor de Duitse Justl- o.n '1~N>I;e;~,~r.~jni.AA~etengt:: 
heert .geconstateerd dat op de tie haar eigen burgers oo~ kan ~ !;!P~~t~~l.Jrj,4'qi1;:;!:-g
bovenverdieping van een naast· +> vervolgen voor s~·~et mmde~- ~ ...~Jt'llfre~jli&-f~#,~4.ZiCh: ~ 

. gt::legen pand een prostituee :; jarigen als de felten In het b~!- ~ '~MOP&'h~k~dpad.in ~
 
, werkzaam is.:Zolang zij dat werk ~ tenland zijn gepleegd. De. beWlJ- 0 . Utrecht.;})o~yl werd ge_ ...
 

'.,;·zonder overlast doet•. kan de .:; zen zijn eC:hter moeilijk te vena- "?'tX(lffeb'd~Ofee!ikogelinhet .~
 
gemeente tegen haar niets onder- ... m~len. V~?ral omdat de plaats~ -;; .~J1OQfd@j(j_#~~zO~~~ ... ~
 

.: nemen. Dat schrijven burge- ~ lijke politIe va~ d~ ogen .slwt. ~ f.mida.ai~~h~~1i~kerihUlS. -c
 
, meester· en wethouders ill een ... voor kinderprostlt\ItIe. :.;:' f:oe toestand vanziln metge- ~
 

reacti!: op een brief die de helan- ~ Daarom zjjn er -maar welmg +> ~;Zel';I,:s4daat,~ie~,~e~n~ns ~ 
~; genvereniging Nauwe Noorder- ~ zaken voor de rechter geko~en, ~ rHo.fgaariJs:omiennmderd ~ 

. home onlangs naar de gemeente -'l ondanks het door desIa:mdigen: istai:lieVHij meg een kogel 
zond. geschatte aa~tal van dwzenden .in2::ijIl~ulkl.'.;. :.....

gevallen per Jaar. (Rtr) '., c· . .J 
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Anila f.l2) ",e1'l<t bij ~n es<:ortl>Ureau en bescbouwt bur d«llllUDe aan de« 
rubriel< B1s 'eel' gelnlje wor tussenolGOr'. 1'~ wll te wt.sluitend mel ee" '..,rieus 
blol<j~ tekst In d. kn»>l •..tk woon In Hllvuswn, 1J\aat kmn omwille va.. mijn wuk 
...~l.ma.bg detc leant o\>. In J\m5ter<bun beb iJe'zo'll veertlg ldantjes -zittel', die met 
zeke<e frequentie gebnslk mAken van m'll dio.nslen. ZeIt, in een stlld:;<\eel nIs 
Zuidoust met een wi,jk aIs de BOUner, Is u voo< eeD goede prostituk e<:ht DOl: ..eI 
leIS Ie verdienen," aldus Anita t1jdens bet poseren. . 

Vl'%die""n? Verdlellen In de BijlJne<? Maar d..,.,. w•.one" toct> aileen 'arme sloe· 
bers?' "Wd""e<'." .....",lOrl 10 mel ..,n taehend l"';chl •.Oat lil1cI aIleen """'< 10 
vanwe", die IeUjke flats.ln wer~lijk1leld"'I er genoet ~Id onder de 1>ewoners. KJjk 
roa:>r = 10')1 pror;ramrua als Surwu ,'BiJlmer, Oaar IuoAIde.. ~c biJ eM rou\S"ek\\<.s 

Z(llnUr 8f dlilioel>Cl gulden (:) onder bet malras vandaan, Hel probleem in de Bl,Ibner 
>$ dst de meeste """"'ne", bet uitgf'NeD aan de verk<':en1e dilJ&'en zoals ble< en horde 
bemto-mu'd.ek.., 

Zell heell hnit:>. «liter geen red"" tot k1agen. Met llaar act.i"'teilen als caIl·gi<l 
w.rWelll U ~ salaris wa:>.< een ander a1l«n ll12l>l van _ Iauu>en dromw. 

•.lIt doe het e~nlljka.\lee1t vcor hel J:Cld." bekcnt lEe legenovcr de fo!ograaf. ,.Nag 
!wee j ...... en tlan boop ik uit bet val< te kunnen stappell. II< %(III dan gruc - louk 
kiWi ~tjein Zuld.Fran1<rijk be&i=eo. A1hoewel...," voe~:zc er la.bend .,.., 
toe, ..cell visknAm in S<:hev"",,,gen WI> ik ook al fantastise\>. vinden!" 

Als u OOk cen leuk bero«p _it en cbal"Rle~ in do l<nnl wtLt, bel dan nwruner 
695.08&5. ' Tek» en fo<o: WI", s,.rr<l", 

11/05/% de'Nieuwe Bijlmer 

HEERLEN - Opnieuw is bij de 
gemcente Heerlen massaal be
:.:waar aangetekend legen het 
voomemen bi]' Sigranogroevc 
(':en gedoogzone veor straatpros
titutic te creel'en. Tegen de hier
voor vereiste Wi)2iging van de 
Aigemf:ne FoU lieverordening 
(APV) van Heerlen >:ijn ongeveer 
3.000 oezwaarschrifte'l inge.. 
diend. Het belre!t vP.elal stan
daa·rd!ormulierpn. 

Volgens mr. Frank Peters zijn 
1.700 van de be:>:waarschriften 
afkomst13 u.it de wijk Hek.\en
bel'S 'p.o 1.300 llit Palemig. De 

Weer 3.0'00 bezwaren
 
tegen gedoogzone
 

gedoogzone ligt tussen beide' 
wijken in. 
Peters vertegenwoordigt het Ac· 
tiecomite G~n Gedoogzone 
H('ksenberg en de wijkvereni· 
ging in Pal",mig In hun vene! 
~gen de gedoogzone. Om die ge-
doogzone mogelijk I.e makf:n, 
wordt In de APV ol'lSenOrnen da! 

straatpros!ilulie overal verbo
dell IS behalve op de aangewezen 
plek. 

Vandaag loopt de lennijn aI, 
waarbinnen bezwaar kall wor· 
den aangetekend tegen de wijzi
ging van dp. APV. Als de gemeen
teraad dIe be7waren ongegrood 

verkla~r\, zal Peters een kort ce
ding legen de gemeenle "an
spannen bij de b~tuursre~hter 
in Maastricht. 

Peters heeft er vertrouwen In 

zo'n procedure te winnen. onder 
meer omdal de gemeente onvol
doende waarborgen zau kunnen 
bieden clat de omliggende wijken 
geen overlaSI ondervlndcn. 
Volgens Peters IS het aantat be
zwaarschriften legen de plannen 
om lie realisatie van de VOOCZIe
ningen in de zone mogelijk te 
maken mnliddels opgelopen tot 
1.800, 

i.illlourgs Dagblad 

1210+/% 
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VERBETERING
 

LOT
 
; 

PROSTITUEES
 
"MAG NiElS
 

KOSTEN
 
Deprostltu~es In Nederland ziJn
 
boos. Nlet vanwege het voome

men om bet bordeeJ verood a! Ie
 ..,.,
schaffen, lllMI" vanwege de 0">-...aIschalring 'Ian de su!lsidle voor ..,.,
 
bun 'vakboDd·. 'Overigens een ,C>
...,enorme tegenstrljdlgheid, wan t ..-.
de bedoelhtg van de afscbaffing
 
van het bordee!verbol! Is julst
 

"<":l
bc<loeld om de situatie van de '" ....,
 
-waarvoor Ziln 'vakboJ.lden· '"
 
prostitul!eS tI' verbcteren. £n OJ

::.'"andeis bedoel~: 

Diana was iIi Hongkong drie dagen te gast bij de schathemelrijk.eDe hoerenvakbond, oflicleel de 
,beIangenverenlglng voor (ex·) David Tang, de plaatseIijke weldoener. Hij betaa1de voor haar een 

.prostltul!eS De Rode Draad gehe aantrekkelijke suite in het Mandarin Oriental Hotel en hij organiseer

ten, reageerde furleus op de aau·
 de voor haar een aantal aantrekkelijke uitstapjes. Diana moest i.D. ruil 
kondlglng van het schrappen '1all daarvoor haar opwachting maken bij een aantal charitatieve instelli.n·desubsldle. Zeker zolang het bo:· 
deelverbod van lmlcbt Is, Is &II gen die Tang onder zijn hoede heeft. genomen. Een daarvan trckt rich
 
o~tle aIs due onmisbaar, het lot aan van meisjes die los willeri komen van de prostitutie.
 
zo laat een woordvoersteJ.' \IIeten.
 
De s1tuatle van vee! prostltu~i$
 

Staat het 00tbrekeD van een
 
belangenbehartlger roet toe.
 
De Rode Oraad krtjgt s1nds )987 Prostituee (25)
 Machtsstrijd'in
subsldie van de rljksoverheld. Dft 
Jaar ter hoogte van 275.000 &lll aan~vallen Twentse sekswereld 
den. Oit bedrag Iigt Jager dan in 

ENSCtfEOE· Een machtsstrijd in de beglntlJd van de slidJting, die GRONINGEN - Een 25-ja
de Twentse sekswereld heeft geoIn 1985 Is opgerlcht. rige prostituee is gister
leid tot brandstichting in het ponacbt bewusteloos gesla

Het steeltt de WWrtlvoen;ter dat pl.llaire bord~1 Vips in Haaksbergen in haar werkkamf'x 
staatssecretalis Terpstra zo incon· gen. Het parta brandde tot de ,aan de Nieuwstad in Gro· 
sequent is. Nlet aileen doordat ningen. Volgens de politie grond toe af. Op hetzelfde mo- i 
een verbetertng van de situatle dacht de vrouw dat ze een ment ging in Enschede de auto I 
van proslitufes kennelljk nlelS kJant mee naar binnen van de Vips-eigenaar, de regiona- ~ 
mag kosten. "Mensen die weten· nam, maar in.haar kamer Ie pornobaas Ian M_, in vlammen
schappelljk In de prostltutie bel>- ~., ...,ontpopte de bezoeker zich op. Volgens de politie staan beldeben doorgeleerd WOrden a1tijd ~ 

als overvaller. Hij sloeg de "'" branden met \!1k3ar in verband.oD.gl>.moeid gelate~. Maar a1s je 6 -... 
'"" C>vrouw hard in bet gezicbt, Sinds net overlijdcn van dehet ~llt, IDoet Je kennelijk Je ~ ...... 
,~, 

e1gen boootjes maar zlen te dop- .... drukte haar op bed en be ..-. Twentse sekskoning Haasewin· 
pen·, rl'.ageen eell woordvoerster gon te slaan. Toen de kel bestrijden zijn kroonprinsen

vrouw bewtisteloos was, . ....,van de sticbting. 
Q.o 

elkaar te vuur en te zwaard. 
til "'" ....... ging de dader er met vijf ...c:
 
.QDie wilst er l>ovendien op, dat de l/\ tig gulden vandoor. Het AlgemeeD Dagblad""~bezulnlgin&en op het 1Il1llisterie slachtoffer liet zich in het IV 
:::l I:> 
Q)wei heel selectief Zijn ver<! eeJd. ..... ziekenhuis onderzoeken. ~ 

29/04/% 
De m3tsSeCrelaris en olld· = Ze bleek. volgens de politie .....'",.,..Olympisch kamploene !ilkl het in 

OJ geen ernstige gevolgen aan. .." '"
 
haM bezuiniglngsplancen vooral de overval overgehouden '" '"
,~ :!l'~'" ...Q.o 0voomen te hebben op weJl.ijns· -- te hebhen. De dader is ..... 0..c::'"orgaJllsaties. Hel ood erdeeJ sport ...., ::.;%voortvluchtig. 
In haar p<lnefeuil\e OOlSprillgt de "" """ dans geheeL (PJ L)20IL ~. 

Diana's mtstapje op 
kosten van Hongkong
miljardair 

I 



Antwerpse 'wethouder-,:wint k.ort geding van sel{shaas
 
Van om:e verslaggever 
Antwerpen - De zakr.nman en 
seksbaas Gerard Cok uit Sluis 
is er niet in,geslaagd de Ant
werpse wethouder Patsy S(i
rensen het zwijgen op teleg
gen. De Belgische rechter oor
deelde gisteren iii een kort ge
ding dat een spreekverbod in 
strijd is met het grondwette
lljk recht op vrije rneningsui
ting. In hoeverre de uitspraak 
consequenties heeft voor de 
bouw van een grootschalig 
s~s in het centrum van 
Antwerpen, is nag onduide
~ijk. 

"Z'n kanst:n zijn er ni~t b~ter op 

geworden," aidus een reactie van 
Soreusen. Volgens de wethouder 
hedt de reehter het maatsehap
peliik belang van haar uitspra
k~n over Cok voorrang gegevell 
boven de individuele belangen 
v,w de omstrertcn Sluise ondrr
llemer.. " 
Sorensen beschuldigde Cok 'en 
7.ijn pr-adviseur Hans Knoop er 
de afgelopen weken herhaalde
lijk van banden te hebben met de 
criminaliteit. Het was een onder
deet van haar strategie om te ver
hinderen dat Cok in hrt hart van 
Antwerpen een eroseentrum lOU 
houwen. 
In de media beschuldigde ze de 
Z~uwse seksbaron van kinder
prostitutle, hel witwassen van 

• PRosmurlE Gcmecntcambtena
ren van Tel Aviv hebben geplt:it 
voor de vestiging van cen oIlicicle 
hoerenbuurt in hun scad, 'de eerste 
in heel Israel. 'Het is tijd um een 
cinde t<: maken aan de hypocrisie', 
aldus Michael Roeh, hoofd van de 
commissie die het voorstel indien
dc. 'Er iijn namclijk al hondcrdcn 
bordelcn en duizendcn prostituces 
in Tel Aviv'. Het aanbieden van sex 
voor geld is niet verboden in Israel, 
maar uitlokking en het drijven van 
eeh bordeel z}jn dat weI. ' 

de Volkskrant 

12/05/95 

• De Antwerpse wethouder Patsy SOrensen. foro RU9HI SQ11PPeR ' 

heeft gernllakt aan het witwassen te voora) gebasrerd op kranter.
van lwart geld en kinderprosti- knipsels die later op last van dt.' 
tutil', waren volgens lijn advoca- [('chter zijn gereetiflceerd. 

Ondernemers Nieuwstad vrezen afsluiting
 
GRONINGEN •. De ondt:me
mers in de Nieuwstad, "oorna
melijk raampl"o~titu~es, heb
br.n opmeuw hun zorg uitge
sproken over mogelijke plan
nen van de gemeente om de. 
Nip.uwstad af te sluiten voor 
autoverkecr. In een brief aan 
de gcmeenteraad, vOOrzicll van 
ruim zeventig handtl'keningen, 
wijzen de prostituees op vooral 
het veiligheidsaspeet. Afslui
ting VAn de straat voor het au, 
toverkeer zal een toename van 
de tippelprostitutie tot gevolg 
hebben. Het autoverkeer staat 
garant voor een goede sociale 

contrale, aldus de prostituees 
in de brief. 

Het rondrijdende autover
kl1er zou vuor overlast lorgen 
in de buurt. Volgens de prosti· 
tuees zijn hierover echter nooit 
klachten binnengekomen. In de 
briefvragen de prostituees aan 
de ~mtlenteraadsleden het 
'bij7.omlere karakter van onze 
ondernemersstraat te erken
nen' en de Nieuwstad open te 
houden vOOr het autoverkeer, 

Volgens een woonlvoerder 
van de gomeente wordt de si· 
tuatie in de Nieuwstad bespro
k~n tijdens de inspra;:lakronde 

g~lrl en andere rnisdadige activi
teiten, 
Cok en Knoop hadden gei;iist dat 
de Antwerpse schepen zich voor
taan zou onthouden van grieven
de wtspmklm aan hun adre!> op 
straffe van een miljoen frank 
(circa 55.000 gulden) voor elke 
ni~uwe bplediging. 
Volgen.~ advocaat Francine 
Wachsstock hebben haar c1iiinten 
door het optreden van de schepen 
grote schade geleden. Cok en 
Knoop zetten dan ook de reehts
zaak tegen Sorensen voort, zo 
kondigden zij gisteren direct na 
de uitspraak aan. III de verdere 
proeesgang die maanden kan du
ren zal vooral een door Cok van 
het Antwerps gemeentt'bestuur 

geeiste sehadevergoeding een
traal staan. 
De Nederlandse seksbaas wiI bo
vendien een gesprek met het· 
nieuwe gemeentebestuur over 
ziin p1J!nnen voor het eroscCD
trum. Hij is bereid eventueel ~n 
andere bestemming tt> geven aan 
het centrum dat al in llanbouw is. 
Sorensen,die in Belgie grate he
kendheid geniet dankzii haar 
strijd tegen vrouwenhzlDdeI, ver
zet lich uit angst voor.toenemen
de criminaliteit tegen de kornst 
van het Eros-centrum van Cok. 
Cok is een Zeeuwse pornohande
tallr clie recl'ntelijk hl't imperium 
overnam van fie Amsteruamse 
seksbaron Dikke Charles Geerts. 
De bewering dat hij zich sehuldig 

de Stem 17/05/95 

over de v~randeringen rond het 
Gedempte Zuiderdicp in het 
kader van de Binnenstad Be· 
ter. Vlak voor ofdirect na de zc
mer worden betrokkenen uitge
nodigd voor een inspraakbij
ep.nkomst. Onden:ocht is of het 
mogelijk is de Tijrichting in de ' 
Nieuwstad te veranderen 
waardoor de overlast van het 
l'ondrijdende autoverkeer zou 
kunnen afnemen. Oit zou ech
ter weinig soelaas hieden, al
dus de gemeentewoordvoerder. 

Het is niet de eerste keel' dat 
er plannell zijn om het autover

keer uit de Nieuwstad te we
ren, Drie jaar geledell gingell 
er ook stemlOcn op am maatrp.· 
gelen te llemcn in de straat. 
Toen kwamcn de rallmprosti. 
tuees met sucees in opstand, 
Het veiligheidsaspect was dr, 
directe all.llieiding orn de straat 
open te houden voor het auto· 
verkeer. Eind vorig jaar blies 
GroenLinks de discussie Ilieuw 
leven in. Volgens deze partij is 
het beter om van de Nieuwstad 
een wandelgebied tP. maken. 
Daarmee zou de prosti tutie- uit. 
de taboesfeer worden gehaald, 
aIdus GroenLinks. 

Nleu~sblad 1an net 19/04/9S
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'l'och geen verplich~e 

hiv-test pr~~tituees 
Van GlUe ve.-slatlr~v" 

ALKMAAR- Er korot toch geeu verplichtc hiv-test 
Voo! prostituees aan de Achterdam in Alkmaar. Na 
een gesprek, met de GGD heeft wethouder R.-Ho-tt:n
Soeng beslott:n afte :tien van cen verscherping van het 
beleid. WeI:ta1 de GOD intensiever contact zoeken met 
de prostituees. Maar ook de contacten tussen GGD en 
'gemeentebestuur worden uitgebreid: "Want zoals het 
nu in <lit geval is gegaan en in het geval van de tbe in 
asielzoekerscentrum de Vlnchthoef, zo mag zich dat 
niet herh.alell", aldus de wethouder voor Yolksge
zondheid. 

t.owel van de ontdekking 
van the: ill de Vluchthoefals van 
het hiv-virus bij een prostituee 
aan de Achterdam was de wet
houder niet door de GGD op d~ 
hoogte gesteld. Tijden.~ ccn on
dcrhoud gistermiddag lussen 
de welhollder en mcnsen van 
de GGD zijn afspraken ge· 
maakt, waardoor dlt ill het ver
volg niet meer kan voorkomen. 

De GGD heeft de wethouder 
er tijd ~ns het onderhoud gister
middag wei van kunncn over

tuigen dat verschcrping van d~ 

toezichl op de prostituees g'een 
goede koers is. Nu 1\og is cr eens 
in de veel'lien dagen een 
spreekuur van de GGD voor de 
prostituees. 'Per keer maken 
daar zo'n twintig dames ge
bruik van. De dienst meent dan 
ook dat een verplichte test dil 
goede contact ernstig zal ver
storen. ,,zi.i zuUen dan gewoon 
het spreekuur mijden. Een di· 
plomatiekere aanpak zal meer 
effect hebben," zo hebuen de 

GGD'ers de wethouder vCl'ze· 
kerd. 

Koffie-uurtje 
Een concrete ma<l.tn~get is 

dat de GGD naast het spreek
uur eens in de veertien dagen, . 
ook om de andere week cen 
voor alle prostttuees toeganke
lijk koffie-uurtje aan de Ach· 
tenlam gaat organiseren. Bij 
die gelegenheid zal worden ge· 
probeerd hen bewust te maken 
van de gevaren van hiv en dus 
het nut van de lesten. Het 
wordt overigens geen verplich
te bijeenkornst: "We zullen ze 
er niet met de haren bijslepen", 
aidus de wethouder. 

Ook al omdal dil geval van 
hiv het eerste is in aile jaren dal 
de Achterdam als prostitutie· 
gebied fl.lnctioneert. wil mell 
bereiken dal de tests hredere 
steull onder de vrouwen zelf 
krJjgen.•:Dal heeft vee! meer 
effect dan een verplichte test. 
gekoppeld aan rnedische ver· 
klaringe'1. Die certificaten zou· 

rlen binnen de kortste kerRn 
worden vervalst", aldus het 
standpunt wa,J,fvan de GGD 
Ho·ten.Soeng heeCt kunnen 
overl\.lig~n. 

Ook tcn aanzien van het ge
ven van 'aanwU7.ingen' om
ll'ent de identitcit van een hiv
posilicve prostituee heeCt de 
wethouder zijn mening onder 
invloed van de argumenten 
van de GGD' gewijzigd: ,.De 
GGD garandeert de b~zoek

sters aan het spreekuur dOlt hun 
identiteit geh~im blijft. Zonder 
die garantie komen ze niet. Zelf 
had.ik het idee, dOlt er aanwij
tingen zouden moeten worden 
gegeven ter ge'mstslelling van 
in iedel' geval een deeI van de 
ut!zoekers van de Achterdam. 
De GGD cchter blijft de voor
keur gc:ven aan geheimhou
ding. Vooralsnog volg ik dat, 
ook al omdat ik geen cnkele 
aanleiding heb le denkell, dat 
dil geval meer was dan een inti 
dent," aldu~ wethouder Ho
ten-SoE'ng. 

Noordh~lla~ds Daqblaa 
ed. Alkmaarsche Courant 

30/05/% 

'Tjppelbeleid in Nijmegen strenger
 
d·an in Arnhem"
 

Door ooze VfrsJlI~eeIslel' 

N1JMEGEN / ARNHEM •. ,In Nij· 
megen passen we in feite ern 
strenger beleid toe op de straat· 
!JTostHutic d:.tll in Arnhem het ge· 
ral is.' Die uitspr3.1k van de Nij· 
rneegse bursemeester E, ~'Hondt 
moet vreem(l ill de oren kllnken 
,an degenen die erop aandrin~en 

22\ 

dat Nijmegen in navolging van Am
he mook klan til n vall tippelaarsters 
rou moeten gaa:n bek~uren. 

De burgemeester voelt daar njets 
voor aangeziell hij lllf'ent uat Nij· 
megen al voldoende ell'eetief uit· 
Wassell van de straatprosti tutie be· 
strijdt: ,Door prvsmuees die 4ich 
niel un de voorschnilen 'houden, 

een :;anctje op le leggen w:larooor 
zij voor enige tijd hu n werk nier 
mter kunn~n uitoefenen." 

Met voldoende steun van de ge· 
mep.ntp.raad beslool D'Hondt ill het 
vQorjaar van IDU4 wt de inrichllng 
van een rrgu)eringszo ne in de voo r 
!!at doe! doodlopeod gem3.1kl~ 
Nieuwe Marktstraat; In gewoon Ne· 

tjppela.at1ilers die buiten dp. )\ieu
we Mar~l.slraat gesigoaleerd wor· 
den, - zonder par<lon een ver· 
bl!jf50n~egging Wo«it opgelegd, 
Niet werkeo dus voor een bepaalde 
tijd. Me dunkt ~en t1arde maatre· 
gd, die al verseheidene malpJ\ 1S 

toegepasl, en waarmce wp tippe· 
laar>tel'S bl'Odeloos kunnen rnaken. 

derl ands: een li ppelzune. He( tip. 
pelen (oppikken van een kJant) 
wordt daar 'uoo I' de vin gel'S ge
~ien', al moet het a!werken elders 
gebeuren. Dit a1les onder een aan· 
tal strikle voorwaa.rden. 
"Bij de s14rt hebben we de s»el reo 
gels keihard afgespruken", aldus 
D'HondL "Elin daarvan luidt dat 

Ben maaIN!ge I die In 1\lj megen
 
~lf~etiever is dan het bekeuren van
 
klan ten."
 

de Gelderlander
 
ed. Arnhelll
 

19/04-/95 
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Naam: De Rode Draad, behartigt 
belallgen van (ex-)prostjtuees 
Aantal medewerkerS7enkele 
Subsidie dit jaar: 275.000 gulden 
Moet worden: nul 
Woordvoerder M. Alvarez: "AJs 
het aan de staatssecretaris Jigt, 
houden wij op te bestaan. lets an
ders kan ik er njet uit opmaken. 
Terwijl het v()ortbes~all van de 
Rode Draad van groot belang is 
zolang de wijziging Ydn het bor
deelverhod in het Wetboek YciCl 

Strafrecht (artikel 250bili) nog 
geen feit is. In dat lieM bezien 
heeft de aankondigingvan desub
sidiestop niets met demot;ratie te 
maken. Mensen die hebben door
geleerd in de prostitutie worden 
altijd Ollgemoeid gelaten. Maar 
als je het bent, moet je blijkbaar je 
eigen boontjes doppen~~. . 

~+e~()~ 

H~ gevaartiik de wereld van de 
vrouwenhandel kan zijn, -ondervond 

Ramses Shaffy kortgeleden aan den lijve 
toen hij in de Antwerpse rosse buurt 

door een souteneur wercl aangevollen. 
De V1'Ouwenhandelaar nam het de 

acteur kwaliik clat hi; opkomt voor . 
prostitvees en in de culturele hoofclstad van 
Europa een benefietvoorstelling gat van de 

musical Man van 10 Mancha voor een
 
. . "elangeno,ganisatie van de meisjes.
,

k keek die DOoier heel koel recht 
in zijn ogen en toen uet hii me ge-

Iukkig los: verte~ Ramses Shaffy 
opgehJcht 'Die kerel dock op me ai, 
omdat i<. vanwege he! doel van onze 
benefietvoorste!ting in gesprek was 
rnet een vrOtm de i1egaal in het land 
was en elk moment de grens (Ner 
kan worden gezet Zijn handeltje was 
in gevaar eo dat reageerde hij OIl mj 
at!' Natl;urlijk is de uiterst geweldloze 
R3mses, die a1s Don Qu:chote in de 
musical Man van La Mancha scM
tert, gesclirokken van het voorval, 
maar hij kreeg in Antwerpen steun 
van niemand mindel" dan Fabiola, 

, 

weduwe van de voormalige8elg~ 
sche Koning Boudewijn. Zij bezoehl 
namelIjk de benefietvoorstelling in de 
Anlwerpse Opera om de meisjes van 
Heh!e zedsn een hart onder de riem 
fe steken en he! werl<. van hear be
treurde echtgenoot, die open~k Oli" 
kY.'2m voor de prostituees, voart te 
zetten. Ramses: 'Fabiola heeft me 
gezegd dal ze de benefietvoorste~ 
ling v.iide bifwonen. als eerbetoon 
aan haar overleden man. Het heeft 
enorm vee] indruk. ap m~ gemaakt!' 
RWlSes heeft een speciale band 
met de dames achter he! raam, 
dear hij nog aao de WeDell in Amster· 

utrechts Nieu~sblad 

7.1/04195 

~ 

()~s 

()~~~~ 

dam heett gewoond en toen dage

Iijks contact met hen had: 'Ik Vias
 
goed bevriend met een aanlal van
 
die meisjes. Ik neb er nooit een be

zocht om seks mec te hebben, om

dat ill fiU eenmaal 'Iiet VIlli be taaJde
 
liefde haud, maar ik kw~111 wei vaak
 
bi] hen op de koffie. In leile zijn ac·
 
leurs en prostituee serg aan eIkaar
 
verwant, aangezien ook die melsjes
 

... en vrouwen moelen acleren: ze 
moeten allemaol sceneQes spelen
 
en zich naar de scms perverse wen

sen v~n de klant kuonen schikken:
 
Hoel'leJ Ramses inl\ntwerpf!n voor
 
de prostiruces u~kwam, veraen! hU
 
bordeelbezoeke rs alierminSI en vindt
 
hj plostilutie eeraer een zegen dan
 
een verwerpeiijke activrteit 'ProstitJJ.
 
be is eenuitlaatklep vocr de frustra ......
 
ties Vlaarmee veel mensen kampen. § .Y""
 -.... 
Hel is een uitlaatklep voor verdrorr 5 .... 

<::> 
geo seksua!iteiL Oat iedereen maar ~ 

'::t'" " zijn gang gaa~ Aileen, de prostibJtie ~ -'
 

moet als een rechlsgeldig va~ w(Jr- ~
 
den be sc~{)u\Vd, Lodat je hei uit het ~
 
crimineleurcUi\ h~al~' • f ;.-,
 

Ramse5 komi op yoor p..".tj. .... 
.,otvees en dat werd hem niei ...,

in dank afgellOfDeao 
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•	 De maaksters van 'Een paar straten verder', (vlnr) Pauline Los, Marike Jongman, Jothea Brouwer en Rianne Wubs. 
. © NvhNfHan de Graaf 

'Ikdacht: pr9stitutie, dat nooit' ~ 
Van 007.8 verslaggever tuees met bp.~l verschiJl~nde hooft er niet eens voor pla t ~ ne~sen. Ik gebntik 7.e Iliet.~ 
Rob Zijlstra ~chtergro.nden.~ Z.ij vert.ellen.....~~~ o~wete"Ede buitel:lv.;acht Eigenwaarde of he~. rrebrek 

01' een dltllct.e en l;oms aan- 'SCh~ert" de.. straatprostituee daaraan, speelt in elk verhaal 
GRONINGEN -' Als ze oaar grijpende manie:r, over het· voor het gemak grtlilg over eell grote rol. "Somt; ~ien ze' 
zonnebril afzet, kijkt :Z:fl afwe· waaJ'om cn ov~r het hoe van een k~. 't Zijn zielige hero\' gewoon lIi"t dat we mensen 
zig. Ze praat· Ollsamenhan hun Jev~n, van hun werk. ne-boertjes, waarvoor je moet zijn of w." Twee vrouwen :z:eg
gend eu tergeDd lallgzsam. "Ret gaat lliet over de prohlc- oppSMcn omdat de. meeste gen te proberen van de drugs 
Herhaalt de vragen van de in men rond straatprostitutie. van hen besmettelijke ziekten af te komen. Bij de een lukt 
terviewer. "De positieve kan· Bewust nil:!t," zegt zegt Jothea met zich meedragen: Dat dat aardig, zegt ze. ~lk ben. 
ten van mijn werk als straat· Brouwer, een van de l1I<lak- becld. De maaksters van 'Een verliefd en lang genoeg "er

-prostitutee? Dat als h~t snel stel's van de film. "Bet gaat paar straten verder' zijn er in slaafd geweest om nu iets an
. gaat, weet je, dat vind ik weI over vier vrouwen. Hun ver- geslaagd sf te rekenell met ders te winen.~ D~ ander pro

tof. Als wat snel gaat? De tijd, haal staat centraal. Wij heb- deze clicM-opvattingen. been het. "In plaats van

weet je wel. Dl:! tijd." 'Ze' is ben geprobeerd een brug te F.en vaD de vier vrouwen is drugs te kupcn doe ik nu an

een van de vier straatprosti· slaan tusseD hen en de maat- niet verslaafd. Zr. doet 'bet' dere dingen. Dan koop ik een
 
tuees die haar verhaal vertelt schappij die vol zit· met voor· ook niet your het geld. Ze treinkaartje, naar Deventer.
 
in de documentairp. film 'Een oordelen over de straatprosti- kampt met een verlede.n Dan ben je tach een dagj~
 
pasr straten verder' die mj. tuee," waarin ze langcloJrig sexuc~1 weg, weet je.~ De VTOU"," die
 
dag bij de USVA in pl'eloiere ftlk had echt zoiets van, nou lllisbruikt is. "Als ik met man· niet gebruikt, wil g:r~p, ooit
 
gaal Het is cen film zander prostitutie, dat zou ik niet nen rnCl:!ga, voel ik loacht. AJs met kindl:!ren we.rkell. ~Dall
 

opsmuk. Geen beelden van 'de kunnen," zegt. een van de lk in situaties terechtkom die hoefik niet a<lll mezelfte oen

baan', waar de mannen ano VTouwen. Ze kon het wel. ni~t hantcerbaar zijn, dan ken."
 
niem in auto's hun rondjes rij. Eerst ill clubs .- "YalJ Yum lnoet ik m'n eigcn overle

den om de vrouwen op te pik was het leukst, met popster- vingsmecilanisme aanpassen. 'Een paar strawn veruer' is
 
kell. Geen beelden van hooren ren en zo, dat vond ik we] Ret geld gooi is sams weg. gemaakt door Paulin~ Los,
 
die in het schemerlicht van de gaar' - en later, nadat d~ do- Soms neem ik mij voor er iets Jothca Brouwer, Marike
 
avond hun lichaSl.rn aanbie· pe in haaT levan kwam, op leuks vaal' xnezelf van te ko Jongman, Rianne Wubs,
 
den. straat. "Ret enige dat telt is pen. Dan ga ik de stad in. Andre Huitenga en Jeannette
 

geld. Veel mannen' komen Maar dan l~oop ik dingen die Pols. De film wordt vrijrlag
;Een paar straten verdet' voor eell stukkJe warmte rlj~ ik niet nodig heb. Doosjes met ayond vertoond in het U~

gaat over EVil. Willeke, Carla ze thuis missen, de wip is niet paperclips, viltstift.en of een VA-theater (Oude Iloteringe
en Chu Chn, vier Groninger eens bet belangriJkste. Vijf\;ig nes dUTe shampoo. Thuis hcb stm3t 4'3), aanvang half 
vrouwcn, allen straatprosti- piek voor een prnatje en je ik al cell stuk of zeven van die negen: 

17iOS/3SN,msOi'd ". het 
No·~rden. 

J 
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De mediatraining
 
Door: Jacqueline 

Op 7 en 8 mei organiseerde de Rode Draad een mediatraining. Naar aanleiding van een oproep i 
de Vluggertjes hadden een aantal mensen zich aangemeJd. Er had al een 'voorronde' 
plaatsgevonden in de Rode Kamer. Niet dat er mensen moesten afvallen, we moesten alvast wat 
denkwerk verrichten, met name over hoe de doelgroep er uit ziet aan wie je voorlichting geeft. 

De training werd gegeven door Jules Sol, docente van het trainingsinstituut Travers, voor de 
meesten onder ons een bekend gezicht. Ze verwelkomde ons zondag aan het einde van de middaf 
met soep en broodjes. Daarna gingen we van start. 

De eerste stap was het vaststellen van de doelgroep. Er zijn vele doelgroepen (of doelpersonen) 
mogelijk zoals, politie, welzijnswerkers, huisvrouwen, maar ook collega's of iemand uit de privesfee~ 

ledereen moest een doelgroep kiezen. Ik nam een journalist van een weekblad voor ogen, die me 
een interview zou afnemen. Het nadenken over de doelgroep is belangrijk, omdat je daar je 
informatie ap moet afstemmen. Wat voor leeftijd, opleiding, beroep, e.d. heeft de doelgroep. En waf 
voar oordelen of vooroordelen zou iemand kunnen hebben? 

Daaruit vloeide stap 2 voort; Wat wi! je aan je doelgroep kwijt? Aileen maar informatie geven, een 
mening beinvloeden of misschien iemand activeren tot jets? 

Na al dit denkwerk was het tijd voor een ontspannende borrel. En zeker voor een nachtmens zoals 
ik, ging ik vroeg naar bed en oak vroeg weer op. Na het ontbijt gingen we verder met stap 3; De 
relatie tussen de toehoorster(s} en de spreekster. 

Pittige vragen kregen we voorgeschoteld zoals, in hoeverre beschouw je jezelf als hoer en als lid 
van de Rode Draad. Ik dacht dat ik er altijd zo gemakkelijk voor uitkwam, maar ik betrapte me erop 
dat ik altijd zeg dat ik voor een escortbureau werk, en dat kJinkt toch altijd net wat anders dan dat ik 
in de prostitutie werk" Weer wat geleerd. En zo maakte het bij anderen ook emoties los. Vroeg ik 
me van sommige deelnemers eerst nog af waarom nu jUist die doelgroep was uitgekozen, nu 
kwarnen de achterliggende emoties naar boven. En dat was soms heel ontroerend. 

Stap 4 was de inhoud en de opbouw van de presentatie. Welke informatielvisie wil je kwijt en wat 
doe je als het gesprek uit de hand dreigt te lopen. 

Stap 5 was de presentatie zelf. Deze werd opgenornen met een videocamera en tijdens het 
terugkijken ervan werd de presentatie geevalueerd. Poe, dat valt niet mee! Ik stortte me heJemaal in 
het denkbeeldig interview met de journalist en kreeg wat tips hoe ik mijn grenzen wat beter in de 
gaten kan houden. Want op deze manier krijg ik vast spijt van een interview. 'Oh, wat heb ik nou 
weer gezegd!' Hefaas ontbrak de tijd om de presentatie nog eens op video op te nemen, met de tips 
in mijn achtemoofd. Wat dat betreft vond ik de dne dagdelen te kort van deze mediatraining. we 
hebben goed voorwerk verricht, maar de uiteindelijke uitwerking had ik langer willen oefenen. 
Hopelijk komt er een vervolg op deze training. Zelf miste ik de trucjes van 'hoe omzeiJ ik lastige 
vragen' enz. Toch was deze eerste aanzet ieder geval heel leer2aam. Maar wat mij vooral is 
bijgebleven is dat ik een aantaJ deelnemers van een andere kant heb leren kennen. Er werd soms 
heel wat losgemaakt! 

26 


	vl 95-3-13
	vl 95-3-14
	vl 95-3-15
	vl 95-3-16
	vl 95-3-17
	vl 95-3-18
	vl 95-3-19
	vl 95-3-20
	vl 95-3-21
	vl 95-3-22
	vl 95-3-23
	vl 95-3-24
	vl 95-3-25

