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*Twee Griekse broers zijn door de politie aangehouden op 
verdenking van vrouwenhandel. Ze lokten twee Bulgaarse vrouwen 
onder valse voorwendsels naar Nederland, pakten hun paspoorten 
af en bedreigden en mishandelden de vrouwen.(Algemeen Dagblad 
6-06-1992) 

* Een 33-jarige man heeft in augustus vorig jaar 23 hoeren 
bezocht met een zelfgemaakte rechercheurs-penning. Bij de deur 
presenteerde hij zich als klant, maar nadat de gordijnen waren 
gesloten haalde hij zijn namaak-penning te voorschijn. Een 
paar van hen zouden uit angst voor de politie met hem naar bed 
zijn gegaan. De man zei, dat zijn acties voortkwamen ult 
nobele gevoelens voor de zwartc en illegale hoeren: hij zou 
'met kennissen uit de journalistiek' aantonen, dat echte 
Amsterdamse agenten regelmatig gratis naar de hoeren gaan. De 
Amsterdamse officier van justitie noemde de acties van de man 
'walgelijk en misselijk makend'. (Drentse Courant 11-06-1992) 

*Het gemeentebestuur van Groningen wil de Nieuwstad autovri j 
maken, omdat er tippelaarsters op de aanrijroutes naar de 
raamprosti tutie afkomen. De sexbilzen van 34 raamprostitutie
panden zijn woedend, omdat ze bang zijn dat de klanten weg 
zullen blijven. Bovendien waarschuwen de sexploitanten dat de 
sociale controle zal afnemen en veel raamhoeren dan maar 
zullen besluiten te gaan tippelen.(De Groninger Gezinsbode 18
05-1992) 

* Ook in Arnhem wil het gemeentebestuur een eind maken aan de 
verkeersoverlast in de rosse buurt. Uiteindelijk wil de PvdA 
het aantal raambordelen drastisch verminderen. (Arnhemse 
courant 23-05-1992) 

*1n Heerlen is tippelen in de gedoogzones Zeswegen en Nieuw
Husken voortaan tussen twee uur 's roiddags en zes uur 's 
morgens verboden.(Limburgs Dagblad 07-05-1992) 

*Het plan van Theo Heuft om een filiaal van Yab Yum in het 
Brabarntse Uden te openen is vastgelopen op hevige tegenstand 
van de dorpsbewoners. De bouwvergunning van de gemeente is nu 
geschorst. (Brabamts Dagblad 26-05-1992) 

*Ondanks bezwaren van buurtbewoners zal er waarschijnlijk toch 
een Eroscentrum aan de Keileweg in Rotterdam komen. Voorwaarde 
is weI, dat het Eroscentrurn beperkt ' blijft tot 50 
werkplekken.(De Havenloods, 30-04-1992) 
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*Cafels en bars in de Filippijnse hoofdstad Manilla raken hun 
vergunning kwijt als ze gelegenheid tot prostitutie geven. Oit 
heeft de nieuwe burgemeester Alfredo Lim besloten, omdat hi j 
genoeg heeft van Mani 11a I s imago al s goedkope sex-s tad voar 
toeristen.(Missets Horeca 22-05-1992) 

*In zuid-China zi jn de afgelopen weken meer dan 300 
"prostitutie-benden" opgepakt bij razzials in hotels, 
schoonheidssalons en andere .. zwarte holen der prosti tutie ll , 

aldus de Chinese krant Yangcheng Wanbao.(Dagblad het 
Binnenhof, 26-05-1992) 

*De belastingdienst in Turki je is zo tevreden over de goede 
administratie van de Turkse bordelen, dat een hoge ambtenaar 
heeft voorgestald ook andere bedrijven te dwingen op dezelfde 
manier hun boekhouding bij te houden. De werknemerjsters 
moeten hun activiteiten namelijk precies bijhouden, om een 
eerlijk dee1 van de opbrengst te krijgen. De Istanboelse 
sexploitanten klagen echter over de oneerli jke concurrentioe 
van illegale hoeren uit oost-Europa, die geen belasting 
betalen.{Nieuwsblad van het Noorden, 30-04-1992) 

*Het stadsbestuur van Barcelona probeert de hoeren in die stad 
naar de haven te verbannen, omdat de vrouwen te dicht bij het 
hotel werken waar het Internationaal Olympisch Comite zal 
logeren.(Arnersfoortse Courant 9-06-1992) 

wetenschap 
*Mannen die negatief denken over prostitutie, maar toch naar 
de hoeren gaan en hoeren die een hekel hebben aan hun werk 
vrijen vaker onveilig. Dit blijkt uit een rapport van het 
NISSa (Nederlands Instituut voor sociaal Sexuologisch 
onderzoek) waarvoor 127 hoeren en 91 klanten werden 
geinterviewd. Een kwart van de mannen en 20 % van de vrouwen 
vrijt weI eens zonder condoom. Maar de prostitutie als geheel 
vormt zeker geen extra groot AIDS-risico, concluderen de 
onderzoekers.(De Volkskrant 13-05-1992) 

*Huiskamerprojecten zijn onmisbaar voor hoeren, zegt een 
rapport van het Willem Pompe Instituut in utrecht. De acht 
huiskamers in Nederland zi jn laagdrempelig, er wordt weinig 
van de vrouwen geeist en verslaafde vrouwen worden 
geaccepteerd en gerespecteerd. De sleutel van het succes is 
dat de medewerkers niet de pretentie het leven van hoeren te 
veranderen, zegt onderzoekster Nelly van de Ven.(Het Niewsblad 
13-05-1992) 
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•	 *Tippe1aarsters in Groningen worden regelmatig door klanten 
mishandeld, bedreigd en besto1en. Maar ze doen slechts ze1den 
aangifte bij de politie, omdat er geen gedoogzone is. Dit 
blijkt uit een rapport van de stichting Straat Prostitutie 
Project Groni.ngen. Waarschijnlijk komt het gemeentebestuur 
binnenkort met en voorstel voor een geschikte 
tippelzone.(Drentse Courant 13-05-1992) 

* In Houthem is een Duitse prostituee bijna vermoord door een 
30 tot 35-jarige man met halflang haar in een rode sportauto. 
Hij pikte haar op bij het CBS in Heer1en en vie1 toen aan met 
een schaar en een kapotte bierfles. De vrouw is ontsnapt, maar 
de duder is nog steeds niet gepakt. Opgepast dus! (Limburgs 
Dagblad 2-06-1992) 

* Een hoer uit Sas van Gent j,s bedreigd, geslagen en verkracht 
door de vader van haar vriend, die a1 een jaar lang haar klant 
was. De off icier van justitie eist een gevangenisstraf van 
anderhalf jaar, en zei dat het beroep van de vrouw niets 
afdeed aan het misdri jf. (Provinciale Zeeuwse Courant 13-06
1992) 

In de Geleenbeek in Heerlen is het 

stoffelijk overschot gevonden van een 

onbekende vrouw van omstreeks 25 jaar. De 

pJek waar de vrouw is gevonden staat 

bekend als een locatie voor heroine

prostituees.(Het Parool 01-05-1992) 
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