
\Inval'politie 
ill bordeel 
Leeuwarden ~ 
LEEUWARDEN - Dc politic 
heeft vnnnacht in een Lcouw

. nrder bordcel ncgenticn vroll 

wen en dl·ie. manncn aange'
 
houden die gccn gcldigc
 
verblijfsvergunning bij zich
 
hadden. Dc aetie had plaats in
 
het,kade~ van een ondcrzock
 
miar, vrouwenhanud. Bij de'
 
invaT war~n derlig politiemcn

.sen betrokken, aTdus -de 'persof
:,£icier, viln justitie, 

, , 

, '.. Dc -VTouwen zijn vcrmocd~

lijk varl' Russische, afkomst.
 
Justitie heefl. een afvalzak met
 
lldininistratieve beseheiden ,uit
 
he~ - pand meegcnomen, voor
 
verder onderzock. Het onder

zoek ,-' naaT -. de mehsenhanclcl
 
loopt-'; a1. 'enkele weken'- Een
 

,wootdvoe'rder van Justitie wit
 
hier, geen mededclingen over
 
doen, Will Zili hij dat er geen
 
verdaehten van vrouwenhan

del tijn aangehoudcn.
 

Cambodja 
verbiedt 
naaktdansen 
• PHNOM PENU (AP) - De 
regering van Cambodja 
heen naakt- en 
toplessdansen verboden 
omdat het 'de 
waardigheid' vall het land 
zou 'bederven'. Het 
ministerie van toerisme zei 
dat veel nachtclubs, 
karaoke-bars ~n 

massagesalons in de 
hoofdstad Phnom Pcnh 
jonge toplessdanseresscn 
en naaktdanseressen laten 
optreden. 

VolgellS 
regeringsmedewerkers is 
vooral de aanwezigheid 
van de VN-missie er de 
Qonaak van geweest dat 
duiumden pr~tituees 

Ilaa!' de hoofdstad zijn 
gekomen. De regering 
heeR beloofd de prostitutie 
in te dammen om te 
voorkomcn dat Cambodja 
een tweede lustoord voor 
sekstoerisme wordt naast 
het buurland Thailand. 

Celstraf voor vrouwenhandel
 
HAARLIOM • FRITS VERHAGEN 

De Haorlemse rechtballk heeft gi:Hercn cen 27-jarige Hoofddorper 
wegens vrouwenhnndel eh de hand('1 in hasj verool'deeld' tot drie 
jaar gev<lllgcnisstraf, Wa<lI\~dn een ja:u voorwaardelijk. De man 
moet verder cen vedrag van 37.730 gulden betalen aao de staat, de 
geschal Ie wi nSl uit de vrouwcnl1andeL De rechtbank acht bewezen 
dat de Hoofddorper samen met twee anderen sinds eind 1992 
Thaise meisjcs naa!" Nederland heen gehaald om hen hier in bQrc 

delen tc lalCll werken, De slachtoffers hebben verklaard dat ze 
daarbij onder druk zijn gezet en dot ze al hun verdiensten moesten 
afslaan. De politie ging juni vorig jaar tOI arrestalie over nadal en
kele TIUlise meisjes aangifte hadden gedaon. De t\ovee andere man· 
nen, ook inwoners van Hoofddorp, hcbbcll eind vorig jaar straffen 
gekregen van drie en lwee jaar, waalvan cen half jaar voorwallrrle
Iijk. ' 

Pooisc vrnuwcnhandel 
met Nertcrland bestraft 
DPA--_ _-_ . 

WARSCHAU 

Ecll rcchlh.mk in de ('oolse st.\(: 
Szczecill hcch zalcrdng drie nl;ll\ 

nen cn Cl,n vrOllW wcgcIIs VfOIlW\:r. 

handel vcroonJcckl 101 gcvllllllenis
straflcn van vijf tot lien j~ar, Dc 71
jarigc vrouw wcrd hij vcrslck veroor· 
dcclrl 101 vijf iaar cclstrar. Dc vier 
waren crYan bl'sehuldigd ilr.hllicll 
jange vrouwcn Ie Iicbhl.:11 gCf(1I1sdd 
vom hCI bon.lccl Sllisa in Vcnln. 

Dc vemordccldcn lol,tell de VrllU

wen door 'gOI.'<l belaakl WI;rI< ill eell 
gastronmllisdl hcdrij{' aan Ie bie
c1en. Ecn gront aanwl vroUWCJi wcrd 
ondcnvcg nanr Nl'(lcl'l<lnd vcr
kra·ehl. III Vcnlo werden Zl.: gedW\lll
gen als pros(itucc Ie wcrkCll. 
.. He! proces in $zczcci n Wi'S or 1() 
'april vori~ j:l:lr hegonllcil. 

Immuun tegen HIV? 

Onlangs IlllldcklC cell 
, KClli<lllllS-CillI,l(lccs 

ondcr/.od.slt:am. hij hel 
,JOlIel zocl\r.n va n vrt)uwcl ij ke 
Kel\i;Jansc proslilllCCS. 
vijrcll(winli& gcviJIICIl van 

ll<llUlIrlijkc illJllltlllilcll Iq:1;1I 
II! V. 00" {oen dc omlcrzod crs 

16
 

in hel J;)h hel blocd VUH de 
vrouwen wilden OCSl1\c11 
werkle de urwecr. Voig 
wctcnsch'lppcrs is cr een 
gCllelisch vcrbanu IU.~sen 

gcv,llkn l3ctckelll <lit nu 
hcJ;lI1grijke slap na'lr dc 
onl wikkcling VUll CCII va 
Niel ccht. Hel reil dat tic 
Kcniaallsc plostillu:es, 01 

gcs 1'leh Ls vcrkccr lllct 
scrop\l.sili~ve Illunnen, niet 
w'~rden be.smel. hOI ngl 
w"w'M;hijnlijk :-.amen mcl 
c(llIsche afkumsl. Dc vroU' 
b~ho,-cn immcr.s 10\ cen 
:trwntlerli.ike .qam die 
gcnclisch erg vcrschill vun 
andere IIlwoncr.s van de sl 
I'nx:ics tla'II'IHll bc.schouwdt 
hel illHllt1llllsylilCCIll van de 
proslilUCCs h~( 'lid.s-virus 
vre 0,:, III0 en brac!ll hel een 
"fwccm;aellc oJ} gang die 
kUn1\cn vergclijken mel het 
.. rslolen van dOllororgancll 
orgaalll r,1 nspl ,\Ill'll ICS. luike 
sl<;rkc vcrschillcn lll.~sell 

mcnsCll. w:liJruoor cell 
oJllllidddlijkc <IfslOljll;,:.~n;. 

OIl1sl ;1<11. Zijll vrij. ZclUZ,I;UIl_ 
hel 1)lIlwikkclcll V<l1l CCIl v 

op hasi., hicrv'lIl 1.<11 hel 
Vllorfopig niel konlen, 
Daarvoor is 1I0g Ie wClIIig. 
hekclIllllvcr de kcnmcrkclI 
hij de rcaelic bClrokken zijn. 



::-,~.,:::.~;~~ -";~~'::C',,,,f;;',':7.,,.•. 

-.... - .~_.~ t.e1tJliUUSJfLfU6fC 
teKeNI~~.J5.~~8 ..EQ~THUNA ,CIJ~I 

OnbUl!:5 Fmoindcr'} film Lold, die ill kr:lOdnbhcltje. W;IIl[ ,.Ie 'hiicnkonin:;tn 
IlOOlt ';:1..1 gcziclI. 3angelce op dc BKl . 01' haar r<'tour', W,II5 ~c Jc T\'·cor)'kc 
De titelhddin is hoer en Wills in de ill ccn \Vcinir: r,csbao-uc pog;nl' 101 ve
marxis1ische naditie niel ongebruike nijnig rep'll'l; ~ocmJ'e, Iud ge;'~\'oren 
lijk doc! de proslitutie weer tens dienSI haar l\let in een cOn\'crs;\{ie mel hel lP' 
als melafoor voor de verdorvc.nheid van jts te wlkn lWlfekken. D:lar zat Pau· 
de bc:mande mamehappelijke orde. line. Zc heefl ill haar hoolo kennelijk 
One visie is ui teraard van ren mo nu altijd \\''11 "a~g n1arxi"ti-"hc pricrpr:w 
mcnlalc plargelrcdenheid ell ik hrrin· op <','n hoop mct fClllinim.\chc kcrstel
ncr me ui! de jarcn zeventie" wen F:Jss ligh,'JeJl kbadi~en en orabbclJc iels 
binder opkwam, hoe u. mc bij die als C1\'er I-.:walijkc 'machmcLuics' die het 
revolulionair billncngeh..alde schrijver. OIHkrwerp vO\sll,kl ollhc51'rcckhaar 
regisseur vcrbaasde: hoc kon cen kun \'lIor !u:\r 111:1"ktCI1, N:I dc lIilA'lldin~, 

sr!:naa" marxist of niet, uberh<lup! nog ""rtd..k 7.C ook in ha:lr c"hlllln, had-7.I: 
mct scb in welke vorm dan oak komcn de Brif5e 'JY ·cril;CUS John l':lHg:hllll1 
aanzeulen <lIs symbool voor w:lcli}ke :Ian de liill £Ch;lll - e.:n f."cde vrieml 
verdorvenheid? Van de ji.~ti(s·emanci· .- 1:11 .Ii,' h:ld hel ,1I!CI11"aJ C\'<'11 5eh:lll
palie hau de Ouitsc sM·lidhebber 7.c1f ddijk ~<'vol1<kn ab'dc p,':llwjkcl1 v:1ll 
ook bchoorlijk geprofitcerd! Nu belrcf 'Ihe' I.{II<' SI'IIIl', 
den we de vrijmaking V1ln de hoer en Nil i, Nalll:hlOIl cen '-"lIl lk rl'C<'51 pi:\{. 
niee (c vergclen de hoercnlopCl. en dal 
iem:ll1d voor hct genor, door geluksvogcls gratis ge5111:1akt. eell P;IH 
ecnlen nrerrelde orbij verstrekking crv;ln inde, leek de gcwOI}l1Ste 
Laak van de werdd. lk zie dal nag sleeds ro, en de nadrukkclijkc 
hekeling van de bordeelbcLOckers in het begin van LQ/<1 vCrI'cclJe 
mc zo dicp d~e ik a.I slIel wegz~p[c. 

Dc hocTeI1·em:mcip:llie heefl inmiddds, ~ools bekcnd, verblufknJe 
vonnc:n aanl;cnomel1, en er is l1U zclfs een dame, cx'prO,~!illlCe, die 
een (;ursus heefr Opgcsl3r1 wa:trin re novicen de klantvri<'lldc!ijkc 
kncepjcs van het vak bijbfcngc. hn poosje r,eledeo W:lS 7.e hij $'lnja 
Buend te gas!, samen mel cen jonge <;ursislc die op de achtcrgroml 
werd gesecondeerd door I'Jar uiebundig geeonservccrJe, lOl1n\.'· 
bankbruinc ouders, zdf duidclijk ook in 's 'verdds ouds/c heloep 
gepokt en gemazr:ld. Allen waren 7.e buitengcwool1 gocdgcl11utst. 
Die kon nitt geregd WOlden V:In Pauline Terrcchorsr, lilCslyle-5pe. 
ci..!Jscc <lnnex columnistc vall dr. Volkskrarlt die ab hoofdt;;l'\{ hil 
Sonja t:lt om cen willis! door h:1Jl gcpublieeerJ mo<lc-rel«)lpel:lid' 
aan de man Ie brcl1gen, lot haar z,ichlbare misnocgcn werd l':lUline 
mer her rich pro.sliruercndc morje gcconFronrcerd. War 7.e van Oe 
cursuspfanneljes vond? informccrJc Sonja, Hiermcr. schond ~.e een 
afspraak, vcrklapte de journalistc; achtcraf in cell kb~~liik Vo/b

,·Ion,,' r''l','IlKlllen d,,: (k ,·,,:tk UilSt<:· 
kendc OhscrV<'r oo;t III IHI;.' heeft t:ch;ld ('l1 hii kapiHdl 7/ie LillI' 

S!Jf!l(lallccn (lIndal h<:( progr:ul1ma h'Ill Iq.~,'IIl1;lIig !>o\'('n ,k pel 
g:l;]r. Ook i" hL) hqu:1lJ ,In(l·li:mil1i~lj,(h g.C1:icll 1.ijll r,,,,dllLlligc 
;\:II1"allel1 op !.,lIe S!/(Jil~l'n'scnl:llri(c Sa.-all Dun;lIlt, h"lIl "oor "II 
\'101''\' I, iIHclli~cn( {S;Jr~I, 'Hr:lill~' l)lll1:lnt hc,'f[ hij h,l:lr ~rn;lknJ 

gcdOOpl}. "lilL'h ce/I kuk,' COIlll<:<;,i" IlIlor Pauline.•\Llar Jit alb 
I ,'rl.ijJc. 
T,rrcchor~I' wC"fl.il1 le1;cl1 ..Ie Il:1:H ol';:,cdrol1~cn ~~c'l'n:k'r,Hrncr.\ 
\\/.15 ill wcrkclijkh<'id hoo~'twaar,chil'llijk mindcr e111l.\(h d.m c~' 

Iheli.l(h V:\11 aard, <'11 zdr'mocl ik bck,'I1nen bij di{ t:CIHI5 "an kei. 
h.Hdc /JIII'I'.v !JQfI~'crS "ok 1Il('nipmal in nOllall,:i,d, r,l'mijmcr te "(1. 
link,n over ,Ie hddin v;,11 l;/g,'.dJllcl, rill,'/, F(',-{m,"/OI ell .1IIde/e Sl,r· 
r"l1 V:\I, de ~o<:<k \lude h""eIHoll1;lIlli<'k, \'crdcr w;\\ de mOllede\
kl1lldi l'c m~\Sdll<'1l cell tlkje II10hl.lli'ch: IC wit ()O\.. .lll ncuc Volk,· 
kr;HH<L'Tle 1\,1, O'Tr:;I~:1Il ":111 dc nal1<: lIlaar op il' <:11 lOll 1\10ClCn 
,nci wlkc vcrkcl'c<!-l\Io<!cTl1l' \\IIl'I'.~n(\IlCll~ IklonJ,lI1ks haddell dc· 
7l: mU/l5ICr,\ YJn w,UJslIJ<I;fk WiIT( Jl)<ln.:d f,<'}prokcn lul110eJdijk 
het ediJk a;1Il hUll bill en dr~geJ1 Ie er or hun wji~.r. toc hii O:ll 
lIok ill d("lc dnnkere lijdeJ1 de hc.ICh.IVilll-: ,·<\o((\chrij..lr. • 
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lvroilwenhandel naar Venlo<:~'~r'l 
; l\, ' •••' ,~.II;l.,?"¥~:;~l~r:!,,,,_. ,~_, '!, \.~.; _'.".': ' I ": }'":~ ':~~:. ::";> ':"'~.\' .. 
'. DVl IJAAO/WAnSCIlAU (ANP/AFP)'~i.;'De;pn>
;cureur:ln dePoolse stad Siczecin beert'gJste
:reri ~tratten van neg-en tot dertien jaargeCist 
.te,en:!drje":mannen(~en ,cen ·vrouw'_~egens 
.vrouwenhandel: De vier worden ervan ver
<dacbt ,'achttlen 'jong-e Puolse'vrouwen naar 
een ~onleel in' ~Venlo :te' hebben 'g«xpor
-teerd'_~~n:;aantaLvlln;hen_ wcrd onderwcg
verkracbt.i','·\i;r.,'" J\;",t .. ';"11.', ;;, 'i','" > • 'L.. '. • 

De vrouweKond~r.·wICmindcrjarl~enJ wcr
.denmet belo{\en,van'gOedbctaald wcrk in de' 
.horcca'llI~'ar.Nederland gelokt en bij de hou
'ders van hct QQu!~_el\·Salso'.in Venlo afgcle-' 
verd.· Da8r'we~etot prostitutlc gcdwon
gen:',~, ;;~. ,', \' .,;J :':1 ;:,:~'l . ',,' f~' • " 

,Ecnmaal buiten Polen'moesten de vruuwcn . 
.hun·:·paspoort 'ofslalln"cn :wcrdon. sommigen. 
verkracht.:Vervolgrins kwamen'zc bij de Turk
so ultbotcrs"van hCl bordeel tcrechl. Die be
loaldcn per vrouw, de jongste ,was zcstinn jaar, 
duizend tot 1500 mark. 

. 'J....':' '." '. . , ..,: ".: ,~'I 

~Ttt'aise ,'politie,h'andelt>;I 
• ~.: "<' , " .:', ..', ..' . -'. ',. :1 
ttin,B",rmese meisjesi;)11
 
"'. 

HEW YORK (Reuter) - De regering 
van Thailand is voJledig op de 
~te Van'd~ ha!l~~lln 8u~mese 

-..
y:..... 

;Jes:PolltlefunCbonarissen eo 
ter1aien in dit Azliltische .\ 
:,'dat weI het wereldcentrum 

. i.c:Ie prostltutle worrit ge- . 
l1Ind;blljken gfO( geld le·ver· 

men aan de verkoop van heel '. 
Burmese melsje!. ., ' 

. 

V~·ns· de Am~rikaans~m~nsen. 
reChtenorganisatie Human RIghts 

'atch slult de Thalse overheid 
agen vooi dele \lorm van 
erne slaverij' uit angst'voor 

rnachtige selcsindustrie. De 
eSe meisjes zlln zeer gewild 

Thailand, omdat :zij de Idant('n 
enige zekerheid geven niet 
het aids-virUs besmet t~ zijn.. 
prostitu~s in Thailand. hor. 
ook, ziin inmiddels besmet 
het dodelijke virus, De maag
e meisjes uit Burma zijn dan .. 

veel geld waard: 
Tin (17) is·een van de 20 000 
- s di~ in een Thais bord~el 

t Icwam. Haar ouders had· 
naar Thailand gestuurd 
een baantje te loeken in' 

mbinderij. Tar Tar; oolc 
er. reisde naar Bangkok 

, 
! 

en hoopte oaar qenoeg geld tf. ":: ~,.:; 
verdlenen om de jurk van haar' ./.'" ! 
dromen te kopen. Ook zij belarid·' '.\ 
de in de hiJnden van een vrou· 'J I 

wenhandelaar en werkt nu in'de ':', I : 
prostitutie. De meisj('$ %iiI' meest:·; I 
al nlet veel ouder dan dertien·.... " , ! 

jaar, "Het staat vast-oat Thaise.-. I' 

p6litieagenten en grembewakers 
direct betrokke'n zijn bij de han- ... ': 
del", schrijft de mensenrechten· . 
organisatie in het'lGO pagina's .; ~ : 
tellend rapport. .. '.' " . 
Abhlsit Vejajiva,' eim woordvoei-.· . 
der van de Thaise overheid, ga1.: . ;-. 
toe dat ambten;!ren ver over de" 
schree1 gaan, maar ontkende dal '. 
de regering haar ogen sluit. De ... 
politiekorpsen in Thailand wor· . 
den ·gereorg<tniseerd·. "We ziin" ; 
Ielaar om straffen uit te delen aan ;' 
degenen die lieh schutdig maken . 
aan vrouw('nhandet"; aldus Veja· 
jiva. t.' 
Medewerkers van Human Rights 
Watch ondernamen dne reizen .'. " 

. naar Thailand. Ze hoorden V3ll' • 

Burmese melsjes hOf!:tl! verkr<lcht 
waren; geslagen f"n gedwongen ,~ 
werden abortus to ondergaan. De" 
bordell'n zi;n gelijle aan gevange· :' 
nissen, waarult biina geen enkel':': 
meisje lean ontsnappen: 

Prostituees ver~n.igen~i'
 
zich in hoerenbond om ,
misstanden te slechteQ,.
 
Van ('(!n OlllCI vCI.~liJgg(!('f);te{s 

AMSTERDAM - Het aanzien 
van de branche is slecht, met 
de arbeid.<;omst~ndighedenis 
het al fliet v~el beter gesteld. 
De concurrentie is 'onnatuur· 
Iijk groot' gl'worden, waar· 
door de kl"ndizie <lchteruitholt 
en de prijlen l>lijven dalen, Om 
daar iets tegen te doen heeft 
cen aantdl pr05titue~s De Hoe· 
r('nbond opgericht, die van· 
daag lijn bE'leidspliln presen·
 
teert.
 

,,1-1('\ wordt lijd dilt proslilueC'$ zich 
op 9rOll' ~dl;Ml !F','n vN('ni9~n om 
gezamenlijk mi~standef.\ aall Ie pak· 
ken. De lijd is er meer d~n rijp 
voor", stil<lt in d"t oele;I15I>I:m van 
..de cerSIC ocmo";'115<he belan. 
ycn\lerenigmg ill Ncdcdand van cn 
vOO( prostltuees" 
0(' Hoerenbond heell inmiddcb 
subsiJie (c",n klrm", ISO 000 gul. 
den) aan<je\lr,1agd hi) het het minis· 
tel.le v,1n WVc. 
"Onze \lcren;9in9", le<j! vourzltsler 
KIm uil. ..wi! de belangcn van hoe· 
rt'n beharli<)en, hUll recht~po~ilie 

en imago vt'rbeleren en hun eman· 
cipatie bevordNcn Openheid, zeg· 
9('nschap en democralil' moeten 
daarbij voorop staao." 
O'r doel~lcllingen wil de bond on, 
der meN herdk!:'n door samenwer· 
king mel (buo<Jlidc) expoitanlen 
Viln sehhvi~en - er wordt al ge· 
pr~al over cen kcvrmcrk \ldO seks· 
hUlzcn - (!n or\lil.n1\atrcs als die van 
plostiluanletl, Op den duur wi! De 
Ilocrc-obondle9"lisalie V,lO de pros 
litvtlc-. 
VOOl het verwczenli,h'n van de 
doel~lcl\ingen liin brljrippC'n als 
ht<1l;ch~\lNhelering en emilt\cip,lti(' 
V,Hl pro~tllv~es l~s\cnli('el.
 

,.De )lro~t1tulie karl nrel I<>nger in
 
h;:lnden lJhlvt'n van ('en groep I:Wi\·
 

liil:c clemen len (on9u1e sou\(~neurs) 

uic proHill,tic \l':chIS kenneo .lls 
bron V,1n ncv(~nlOkOmSlen. nailS! ,1n· 
dere arlivi\citcn die in slrijoJ lijn 
mel de weI". Slaat in de inleiding. 
Volgcns Dc Iloer('nl!ond kdn </e po· 
sit.e van p,oslilUeeS aileen ve/be· 
ter</ worden, <lis hel slechte ClCln~ien 

v.ln de I'/ostitulie bCSlreden wordt. 
"Aileen wcrken ilan de bewuslwor· 
ding \Ian prostiuces lcidt tot niets. 
Oovendien IS de conCUrrelltle 'ann,,· 
tuur/ijk groot' geworden. Oa"rooor 
holl de klMdizie i1chteruit en bfijven 
de prijlen dalen." 
"Intussen schiinl de ovcrheid maar 
niet in staal Ie zijn de eriminalileit 
binncn de bcdrijfstal: aan banden Ie 
leggcn (On is de ophefli 

r., 
bordel.'lverborl ook n09 i1fyeb~!,. 

De verloedering heelt toeges~ 

De leans op een behoof/ijk prQ~j~ 

liebeleid lijkt voorJopig verk~ 

Arbeidsomstilodigheden in de ~ra 

<he ziin va.lk ronrluil sleetH. MQg 
lijkhede'\ voor proslituees om,.lJ! 
l'(>O sel<.,\)edrijl h' ht'ginnen iiin,tl! 
beperkt. .. ,;;:, ! 

Rode Draad 
De nicuwe vereniging is ont~t. 

uil onvredc met hel (unctionet' 
van De Rode Draad: de sli<:htina.Vi 
bijna tir.n jaar geled.:m sUQsldi 
krel':9 om de belangen V3n P(09" 
luces le behartigcn. Ecn aanlalW· 
hoeren,. van wie sommigen l<lriro 
lang ills vrijwilliger voor Oe;R 
Ordad werk Icn, ergerdc ~I(h ~!~a: 

dal deze stichting 'niets VOO(;~9E 

ren deed en oo~. geen conlac~J?)~ 

hen had', .1·,1';: ! 
.. Vim De Hoerenbond zijn nu.~~f2 

prostituees lid en dat zijn ef ,fIl~ 

dan waarmel' De Rodl' Draad" 
conlacl heeft gehCld". zegt K.j~04
leI! jaren als vrijwiUigster \loQl'" 
Rode Orildd aCli'?f was. De on:;f. 
bij acht van de lien 'vaste' v(i~il 

gers werd 20 groot dal ~e l!e'l~ 

half ja.)l geleden een iniliatiefg1j 
opricollen. Ze wilden meer le9gr~ 

schap in hel beleid van Oil' ~gd 

Dr aad. Volgens hen kon dilt f~' 
maar als de slichting werd ~9 
vorll1d tol een vereni9ing rn,-tJI 
den, die dan ool< impraak I~Vlf 
kr iigl('II, •••. y 

Hel conlli!:t I!scalE"erdc, Er vQl,8' 
cen belcHing en onlangs di~~ 
c-en koll geding, aangespill)qe 
door e~n van de wijwilligers·i:'l,'·j 
Inlvssen richuen de leden Vc'ln~ 
inilialiclgrol!p een eigen bood,;9 
..Eerst vanden wij nog", le9t,~J!i 
.. Oill wij (!( .llle~ aan moeste'n p~; 

om cen andere ~tructuur van 
Rode' Draad te b(!werkslel" 
'Toen dal op niets u;lliep., h 
we Dt· Iloerenbond opgerich •. 

/j: 
Olle-cleur Margot Alvares van. 
Rode Draari be\reurt de opric~t 

van Oe 1I0erellbo'ld...We ziii)' 
9roep al zo kwc\sbaar, de hel~, 

reid is legt'o oos eo dil" is hE'.t ;. 
mer om elkaar \e bevechlen. oii 
\uitiek dal Oe Rode Oraad 91 
prQSlilUCC5 vellcgenwoordigt';'t' 
xr: "Wij k\)l'lnen. als kleine organ 

, lie, njet aile 30 000 mensen irt~ 
branche. met ill die V('l'schiHe 
achlergronden, wensen en ~I 

gen geluklcig maken. De ~ 

lopen erq U1te-en. En tophoft' 
&.s I incwdIIIean 
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Invalidentoiletten stadhuis
 
in gebruil< als peeskamer
 

/ - /	 (V.ln celt verslaggLovrf) galle grond gchaald. Bet bctror 
AMSTERDAM - Een van de inva geen ambtenaren. 
lidentoiletlen op het Amster lice invalidentoilet werd re
damsc stadhuis is gemimc lijd gelmatig: als p~eskamertjc gc· 
gebnrikt als peeskamertje. bruikt. Vooral blj slccht weer. 
Ambtenaren kwamen daaf in de ··Het is de beste plek van de 
zomer achter, toen zc lijdens sud:' 31dus ccn ambtcnaar. 
lca n t oonl rcn cen he rOlnchoer Hocwel de werkruimten In"Dr' tj~ l:n cen m3n op heeerdaad h('t stadhuis aileen nog maar,~c	 hctraptcn. Dc twee werden vcr· locgankl'lijk 7.ljn voor buiHcrs 
volgcns onder begeleiding afge van cen pasjc. kunncn onbc
vocrd, meldt hl"t personcelsblad voegdcn de:.:e nog steeds bin
Kogge van deze week. nenkomen. De deuren blijven 

S('x op de we sChijnt vaker op 7.0 lang open dat ieder gemak
het stadhuis voor te komen. Nog .keiijk naar binnen k:m. Ver
onlangs wcrd r.en vrijend paar slaafden blijven daardoor vecl 
ui t het 'm\lntjes-loilel' op de be- ovcrlast vcroorzaken.~ 

.' .. 

Beloning vobr tips,illIJ moord prostitueeXOI'I·:NII,\{;!·.N· '"." 
h{'II(U~""~' \':~n ,I." CI:IUC,:ll.
 

11~ ...~ •.uI;S:'Ir'(: ... kj{"/.i 11~"n in Ill'
 bij 'Zuidhorn 
1}~~'f.~I:'il:' lIQ(,r.bl;'111 KI)rH'U"
 

h:la.:.~n h("d~ <I ... '11""rll i
 
\-~Hl dt~ Liddc ~ h~( Il;~~n:i-& Het Op~nbaar Ministeric in Gro

li!,.'I.1 tC:f.ltll. ()p..-klll.l.;(\'·f" ningen heeft een bcloning van 25is J:.:u,:ktr •...;:in"'c.::I1:\~ ~... u
 
"florm.lJil:::c PI-h:"\11Cm~("'.
 duilcnd gulden uitgdoofd voor aan· 
:I,i i ij "'~r' 111('1 ha~ ... p~lrl ij wijzingcn die leiden tot aanhouding 
V(lur fit.' h,·.a=.~lli.wr.illl.: "~m van de moordenaar van Michelle 
f l1'<l,,"ililular" C"ll ('("II ~"Ilh·n... 
....uci:.llc ht"M'h('nnilll:, vonr Fatal. Deze GrQningse tippelaarster 
mCu.s\",u ~';m 11(' Y.l'JBr.:l1lf werd op 5 november levenloos aan
'":.m d(" ..'~t;tls{h:.l\)I.i.i. Ih" getroffen in een sloat langs de Zui
l,:.trli,i i~ t:rc IWp"bil' _m. derweg in d~ gemecnte Zuidhom,d\,r ";.II",'.-n:,litr It'''-~u(h'''' 

iu KnIP"'llh:t~"'". N;..I~Il' niet vel' van Enumalil. 
,"C... lllt~U 114"hln'll ~'("k hrl. Dc van oorsprong Roemecnse"'-Iii ~{ 11m·.... I~II h·... hi-.. IHIf·... I.,tl'h 

vrOliW werd voor het laatst in leven 
ullllrr Ih' ~lr~lIh;'H1I~ J..':". 
.. ~ '11~1 ~I~' rl. 

D<!nk n33St «II inlltSlering in een bcursronds cens ...n cen investcring 

in bet AIds RJnds. Uw geld komI dan allijd goed terech!. 
Wij bestedcn het <lan ondeTZOek naar cen m~dicijn. Aan Iinancitle hulp 

>.an nu:nsen met aids. Of aan voorlichring. buddyprojecten en ptojecten In 
omwik!<cliug:slal,den. Neem ""ndug nog cen aandeel It'> her Aids I"nds. U en 
andcrtn worden daar nooil sleclllCT van. 

00 !!~.!!t~~~~!'!!t~
 

ge:.:icn op 4 novemher, toen zc tip
pclde in de omgeving van de Ubbo 
Emmiussingel in Groningen. De 
bcloning is ingesteld om het vastge
lopen onderzoek weer op gang te 
helpcn. In december wenl cen man 
aangchouden. m3<1r omdat hij met 
de zaak niets te maken bleek te 
hebb(:ll, werd hij weer op vrije voe
ten gesteld. 

Eis 18 maanden voor 
vrouwenhandel 
GRON INGEN - Wegens vrou
wen handel Is legen HAC, (39) 
Pon S.A. (36) ult Hoogezand 18 
maanden eel geelSI, w8arvan 
zes voorwaardel1Jk. ZIJ zouden 
onder valse voorwendselcn een 
26-jarlge vrouw ult Indonesle 
naar Nederland hebben gehaald 
Pon haar hebben gedwongen In 
Gronlngen als prosfltu~e Ie wer
ken. De vrouw meJdde zlch drle 
weken later bll de polll.le. 
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officiele 
tippelzone 
Door onze versJaggeefster 

NIJMEGEN - In de Nieuwe Markt
strdat in Nijmegen, nabij het cen
traal station, wordt begin volgend 
ja.ar cell tippel7.0ne vaor straat· 
prostltutie ingericht. Het gaat om 
eeo strook straat vall circa 140 
meter. t;r zal plaats zijn voor vijf 
tot acht tippelaarsters, die daar 
tegelijkertijd mogen werken. 

Burgemeester D'Hondt heeft giste
ren laten weten dal hij dat besloit 
heeft genomen 'uit het oogpunt 
van de openbal'e orde en veiligheid 
en de volksgewndheid', Aan de 
aanwijzing van deze locatie zal uit
voerige voorlichting gekoppeJd 
worden, maar geen inspraa.k door 
de direct belanghebbenden. 
De tippelzone heeft geen direct 
aanwonenden en is straks maar op 
een manier toegankelijk. Aan de 
andere zijde, waar de bewoning 
begint, korol een hekwerk dat de 
doorgang zaJ afsluiten voor aile 
verkeer. 

,
I

Prostituees werken veeI individueler voor beginnende prostituees, vindt Pe
dan vroeger en hebben daardoor ook tra. Maar de meningen over de cursus, 

nauwelijks contact met CQUega's. Zij Ie die begin februari van start gaat, zijn 
ren niet men' zoals vroeger de fijn~ verdeelcl. Zij lopen uiteen van 'nood

kneepjes van de 'oude rotten' in bet val<. zaak voor het zelfbewustzijn van de 
AlI~ reelen dus voor een vakopleiding meisj~' tot ·pure publiciteits~nmt: 

K ZAl NJET OP een grOOt gens mij gewoon een publiciteits
bed. midden in e-en col. Slunt, om de omtet van de ex
legezaal, verschillende ploitanren Ie verhogen. Iiet lijlct 
sextechniekell gaan mij niet dOlt de cursus de p<lSil~Prostitllee leert niet
 i voordoen. Oaar gaat het niet van de vrouwen 231 verbeteren.

, om:' zegt Petra. initi3liemeem· "Dat is je reinste onzin," rea
steT van de cursus en 011 zes jaar geen Petra fel. "De VER heeft m~ 

prostituee. In de witte k~ll1er van inderdaad v~l geholpen bij ~ 

h~ar eigen relaxhuis in ROller, opzet van mijn plan. maAr het 
dam staat een keTsrboom, de belang van de meisjes staat voor
haard brant'lr en de poes ligt spin· op. Door die CUt'Sus moeten joniit' 
nend op de bank meisj~ door hel uitwisselen var, 

"De essenlie van de oVleidmg ervaringen en kennis juist h"
is dar meisjN lere" zichzelf 'I.' door MONIQUE KOEMANS grenzen leTen kennen." 
blijven en hun zelfr~pecr te be· 
houden, Dan voelt de klan1 zich 

meer van 'madam'
 
Hele branche 

net .lIs in deze huiskalller veel Tijdens dt' opleidlOg van vIer cla· zal Ik behandelefl en problemen meisjes zelf ovvangen, maar de Klein Beekman: "Wij willen ~ 

jlrt'ttiger," lacht ze. gen komen verschillentle onder als 'kan Ik werken oIls ik onge cursu.' is juist ook voor pTOsti· bell.' branche verl>eteren en daa: 
Het idee van een oplejding delen van het vak ~an de orde. Zo steld ~ll'." ru<'es uit huizen waar dat nie1 valt ook het belang van de prosti

voor beginnende prostituees had wordt informane geg"ven over Maar volgens Klein Beekm.n is gebeun. Het verbeteren van hun ruees onder_ De cursus "-'11 r~ 

Pelra OIl veel langer. Maar pas de gerondhekl van zowel proSti de psychologieles de beJangrijk. posilie is hetbelangrijksle. A1s je gankeJijk zijn voor iedereen, dus 
een week geleden kon met be· tuee als klanl. In SAmenwerking sle van de C'Ursus. "Het is een een man als een wandelende por· ook voor zelfstandigen en hulp
hulp van de Ve~niging van Ex, m"t de slichnng Seksueel Over· zwaar beroep_ Daarom 231 een lemonnee ~iet. is dOlt niet lijn verleners_ Aileen meeten die dOl 
ploitanten van Relaxhuizen dra..gbare Aandoeningen ISOA), psydlologe de mentale kant be· voor de klant. maar ook niet wel bijdragen in de koslen.'· 
(VER) de cursus worden opgezet. is daa rvoor een programma op lichren. Dan worden ook vragen voor )uII, De k1ant 231 Je l'er<ler "Eigenlijk zou de Rode Draa 
VER·voorzitter H. Klein Beekman gelteld. beanTwoord OIls 'war kun je doen <\Is ('en gebruikS.lnikel beh~nde· dit soon cursussen moeren orga
legt uit WAarom deze meehelpt. "Wij vin<lell het een goed initio als e~lI klant verliefd op je WOT<1t' len. D.aar kun je t~lf veel aan niseren, Het is niet versundig 
"De werkwijze van de prostj· atief en lenen daar graag onz" of '))01' beheers ik een crisis in doen. Het gaa t dus niel om een van hen dir initiarief af te schi... 
tuees is veranderd. Zlj leren nier deskundigheid voor. In samen· mijn kamertje'." reeks ma~hin~le h;lndelingen." ten." wl'erlegr ook J. Scholtes 
meer zoals vreeger hel beroep werking met de GG en GD's en "Na de opleiding kunnen de Carolien vindt ook dat hel be deze kntiek. Hij is voorzll1er va 
van <k oude rotten in het Yak, Zij een sociaal verpleegkundige zal melsJt'S altijd op onze organisatie ro"p veel te persoonlijk is om de mr A. de Graafstichting, ee. 
w"rken nu veel meer part time voorllchting worden gegt'Vt'n rerug vaUen, Ze kunnen dan algemene informatie te kunnen beleidsadviesorgaan van pTOlti
en veel individueler. Daardoor over HfV en audere seksueel even mel iellland pralen d,c geven. Petra wijsr ook deze kri· [Uees. "Je moet dir plan juisl sleu
wordt de vakJ.:ennis niel meel' overdraagbare ziekllm." aid uS S, weet hor hrt is. die veTtTOuwcI is liek "an de ha nd. "JuiS! orndat nen en trachten de kwaliteit te 
doorgeeeven," • Biersteker van de stichting SOA. met hen en de branche," aJdw ,('dereen het and~rs ervaan. is verbeteren. K1anten rollen he" 

En er is nog een andere rt'den: "Wij zulJ"n 'veilige' seksllele Petra. hel zo I>elangrijk om er met colle ook waarderen als zij COOla 
"De coneurTenfie is door de re technieken bespreken I'll zaken ga'~ over te pratcn, J)e Doodzaak hebben mel jemand die we, 
cessie v~l zwaard"r. Een nieu· aIs goed condoomge bruik en het Overbodig lOt geheimhouding brengt veI'l waannee zij bezig is. lk zie dus 
weling wordt gezien OIls een con' l>elang van ghjlTliddel behande De opleiding Iijkt in het belang meisjes in een isolement. Thu;s. niet in wurom alle"n exploitan
currentI.' en in sommige gevaUen len. Goede kennis wapent prosti van cle prostituees. maar Caro in hun familie of onder menden len er voord~l van zouden hel;. 
niet meer opgevangen." legt Pe tu~s legen de risko's van het lien. eigenare~e va n de Amster· kunnen de meesten hun verhaal ben." 
tra uit. "Een lOeisje. dat inmid· l>emep." dam.., organisati" Cullgirb. vmdt nier kWljt," Maar ze krijgen na de C'U 

. cl.e1s hie)' werkt, werd bij haar Petra "-'II in cle lessen vooral de CUTSUS overbodig. "Kijk, de De Rode Draad, de l>elangenor geen C1iploma. "Wat moel je 
~rste ervaring in een ander huis praktische tips geven. "Hel be· goedt> huizen hebben een eigen ganisatie van prostl[u~es. h~ft mee? Je neeml die papieren ill' 
onvoorl>erdd aU~en gelalen mel lang van ~n venorgd unerlijk ople iding. WaI Il'er je clan nog 01' vooral kritiek op het feit dal de trots mel.' nau huis. N~n, hel • 
haar klant. Toe'l ze na zijn ver komt aan de orde en ook kleine GO'n CUTSUS? Hoe je een conduom VER de cursus regelt en ook tal m~r een infonnatieve cu 
trek huilend aan de bar zat. rea tips, roals niet te veel parfum moet omdoen? Nou dOlt w~ten betiden. C.arolien is hel daar he· Begin februari gun wij op v 
geerde de exp)uit;:mr: 'Ja. maar je gebruiken of te dikke lipstick. wij best zelf, hoor." lemaal m~ eens. "De VElI. veTte schillende plaatsen in het la 
wilde hel toch zeit'. Door een Daarvan kunnen voor de klanr PelTa begrijpt wei WJt haa" genwoordigt d" exploitanten en van sun. Dan ul blijken 
betere voor~reidmg willen wij ongewenste sporen achlerblij 1:01lega bedoell. "Ze heeft uker die s'ellen het zakelijke be lang nuttig de opleiding kan zijn," 
dOlt SOOl1 situaties voorkomel1." ven. Ouk enkele seksuel~ roefjes gelijk dOlt de betere huizen dt' boven het mensrlijke, Hel is vol· sluit Klein Beekman. 
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u,-,.n.o•• u..L~'-'."', .ll~L Ru~eanne: IK was 
minderjarigen in een prostituee
hoofdstad di(~ ht 
Van een onzer \'crsl<lgge\"ers
 

AMSTERDAM, zBtcrdllg
 
De Amslerdamse politie
 

heeft gisteren in opdracbl van
 
de burgemeesler twee seks

huizeo dichl laleD tim-meren
 
omrlal er minderjarigcn wer

den geexploiteerd. Ook een
 
cafe aan Klieverink moest
 
dicht omdat 'er bezockers in
 ~ KomJSCh Al:'tdc~ Un:lliir::\nnr, hr"nld hrr.n 7'.h;h n~ 

h~t vf:rlh:.:"l vJ\n d~ n()dJl:~ IlI,n(lel' I" -,:,C';xy ()JHh;::rdrugs hsndeldcn. 
tQcd gchuld en lalen vereeuwl,;cn OJ' lie VIIQ.,.p"x:)
na van hel febrll;ulnummcr van VRnily FilII'. liel 

Het bordeel Samara aan de 
Orteliusstraat moest sluiten 

vovrmllilge' l<"mCrQllf;lntJc nit de Iclcvl~le:;crlr.nadat er bij eeo controle een 
Roseanne plcilln cI:n l'llcrvlew voor hel leli;llbc.17-jarige Marokkaans meisje 
rcn van pros(J III tic. Z<:l( hcwccrt '.c. toen '.c nOj;"i weed aangctroffen. Tegen de 
nl<:t bC\'ocmd en rijk was. LllSscn opUc<lcns door, 48-jarige beheerder is proces
ook Ills proslitucc tc hchhcl\ &,cw<:rl<l on. IIn:>r: verbaal opgcmaakt. 
klndcrcn te' etcn te k .. nncn J:"e~':Il... /k hen v<><Jr , Het tweede sekshuis dat 
h~t I;'cVen va,. r~c:htC'n n:.n pr().ll)lltllt-r.~, Zoe 7;ljn cr

werd dichtgetimm~rd bctrof IIHOd 'CWeest cn het J.~ ccn ';C'''QQIl v:lk." nlt:cnt
Boys' Paradise in de Spui RQSca nnc. 

fl);'" lri\straat. 

'Ingebruikname
 
tippelzone·zeker
 
een· maand later
 
Door olUe YcrsJllggcvcr 

NIJMEGEN'- De ingcbruiknamc van ric tippcl1.Onc in de NicLlWC 
, Ma.rkstraat is o~ z'n vrocgst cind fcbruari, een maand later (ian 
door burgemccstcr K d'Hondt In december wa.<; a<mgcJwndigcl. rk 
opcnstcIJing vetn de 'gcrcgulccrdc ,~lraatl1r,o.~1.itutic', zoals de 
maatrcgel van de burgcmccster officiccl genocm(\ word!., wacht, 0)1 

Het aanbrcngcn van technischc voorzicningcn. 

De aanll\g kost de gClOccnle circa mcer LUll, rcd(~n W:l:UOIO de iIlVIW
120.000 gulden. Een mccrderheid ring v\;l":;chovcn is. 

'van het coil egc van B en W is 
Nicuwc naam . hiermee gisteren akkoortl gegaan. 

Bij de Dienst Stadwntwikl<cling Na de in[ormal.icvr.rf.(lulcrinl; V:\Il !i 
wordt op dit moment hard gcw\;rkt janu:lri or> heL sl~l(Jhuis, hed!. de 
aan de voorberciding van dIe \,oor· gemccnle nog cnke Ie .~I:h ri ftel ijke 
zieningen volgr.ns het plan dat· rcactie~ binnengckrcgen, J)aarhiJ 
eind vorig jaar \;eprcsenlecrd waren, al<ius I'.('.n wOOTllvl)('.r~ter, 

werd. Dat voorzi\;l in het gedvgcn ,geen har<ic· :tfwij~ingcll vall hd 
van straalprostilulie op cen gc· bcsluit de gedoogzone in dl; Nicu· 
deelle van de Nicuwe. Marklstraat, we Markl'itr.wl in Le riehLen. Wei 

. dat daartoe aan lien zijde' hermc· zal nag ecn gcsprek pl<l:\l.winrlcl1
 
tisch wordt afgegrenclcld. De 7,one mel de cigcn:t:l.rs van <lr. ~ludcn,
 

lis straks vaal' aile vcrkeer, inclusicf ,tenhuiz~n a.1.11 de Lallj.(c )Ic7,cl·
 
:voetganger.>, aileen locgankelijk slraaL. Enkclc daarv;ln hehbcll hun
 
:vanaf de Lan!~c !IcwlslrAAt iog:!lI!; :l<1n de NiclIwr. Marl(I.~l.ra;lL
 
(J. Ivensplein). Over de niclIwc naam van hr.t r:t:r· 
Om het verkccr nllar en in de ste swkjc Nieuwc Milrktslraat (va· 

, 
·,tipvelgedoop.onu in goedc bancn naf de SI,icltjcsstr:wt) i~ nag geen 
te leiden worden twec keerJussen lJcsluil genoltlen. De gr.mccnLe, die 
aangelegd. Voorls moel er cen hek dat 'am Tl.<;ychologischc rcdr.ncn' 
wcrk komen lel' hoogle van lie gesu~gcreerd had, wi! flat erJr.~l 

OPHEF OVER POOLSE 
PROSTITUES 
ANTWERPEN :::o-e rijk:swachl heert cen lnval gt
Jaan ill e<;n Anlwerpsc 'sckswinkcl" .'Daarbij were.! 
cen J9-jarigr. Anlwerpen:lar Mngehnuden en he
schlJldigd vOin hel ronselcn cn zich lalen proslitue
ren V:ln cen a~nL<ll Poolsc jongens Lusscn de 18 cn 
24 j~<Ir. I-leI is in (klgic niet loegcslaan om Ie ver
dicnc,o ,\;In prostilUtie-aClivill:itcn van <Jnderen. Dc 
sO(J[cncur/pooicr 7,01l <:ijn wcrkncmers hcbbcn gc
von<Jen via :Idverlenlic.1 in Poolsc homobladeo. or 
cr spr~ke is V:lIJ l11;tnnenh;tndcl. is nog niel duiur:· 
lijk. N;'I;'Isl de lIil!laLc.: V;tll hel bQcdccl l.ijn vier 
I'ool.~c <: al!hoy.~ v\lor vcrhou( Illeegcnomcn f1aar hel 
pnliticlnlrc;oo. 
1'",~(i(Ulic i~ 7.IJwt:l voor mannclI als vrO\Jwell in 
Uclgir. IClegcSlaan, Er worill 001: bcJasling gchevcn 
over de (ge~ch:llte) inkot115lcn. Proslilut(c) is cch
lcr gccl1 wClIclijk erlccnu beroep. Ovcrigcns werken 
cr in A1\1werpc II ook I'oolse l1lf.isjcs. Zij en anilerc 
(vcel,,1 Oostcur{/pc.~c) collcga's strijden in de 
SchcJdc.II:U! voor cen <Iandec! in de scksmarlcl. 

Burgernecster Utrecht
 
bezoekt prostituees
 
UTRECHT -- 8urgCIl1oos1er
 
Opsl~lkn ,';)n UI'ochl heoft oen
 
bezook g"lbwChl aan d9 ge

doogzClna voor prostlluoes. (n
 
dio zone, golegen (Jan do venl

wcg langs de [uropalaan. zljn
 
voorZlenlngen gelroffon waar
 
lippp.laarslers zlch mel hun
 
kl,lnlcn kunnon loruglrckkon.
 
Eel\ p(oslllu60: .. Ik had alll]d go

o(lchl <lal hoL can sllJvQ venl
 
was, maar da I Is hll holemaal
 
nlel. Wij kondon achl good mel
 
hem klelson," Opslollotl hoell
 
do lIpp~lil(lr510rs boloold voor
 
,;,)n bolero <llworkaccommoda.
 

school, worden homen goplant en . overlcgl:cn meL fie a.1.nwollcnclclI, lif) Ie zullon .zorgcn.
 
komen er afschcidingcn. Hel, ma de hewoncrs van 7.0'1\ v\~crl.ilt llaL~
 
ken van tr.ke ningen daarvoor ko~l rlic hun jnJ(all~ (Iaar hchhr.n.
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LILLEHAMMER - De Noorse seks-expert Kir zo'o omgeving is llet ge omstreken om een en 
makkelijk seksuele	 ander aan de weet teliten Frigstad is van plan het laat te maken bij de 

komen over tOt:Spelin:'Olympische Winterspelen in Li1h:hamm~r. Ze zal gunstt:n t~ vrageo of te
 
tijuem; het mega-evenement ondenoek doen naar kopen. Er is alleen nag gen van seksuele a~rd,
 

intimidatie of erger. Ze de prostitutie l!n eventue1~ onBew~nste intimitei- nooit onderxoek naar 
gedaan', Iichtte Fng	 zal zlch bovendien zelften. ' 
st.ad toe.	 in het nachUeven sto1'- . 

Fl'igstad, die een op haar studieproject 'De Ze is van plan vra, ten om met prostituees 
vangcentrum voor tip Olympische Spelen en genlijsten rond tt: delen te praten en hun klan
'pelaarsters runt in Oslo, de seksmarkt'. 'In Lille onder de vrijwilligers . len Ie obs!'rveren. 'Het 
heeft van de regerjog	 hammer komt een grate en in de hotels, bars ell zal hard werken wor

menigte samen, mensen andere publieke plaat den ell lang opblijven.'twee ton gekregeo en'
 
twee jaar dl! t)jd your uit aile windstreken. In sen in Lillehammer en

-------'---------_.__ .__ .. , 

15e Internationale Vakbeurs van SCALA Agenturen B.V. 

Van 2 tot en met 6 maart 1994 wordt er door Scala Agenturen 
weer een erotische vakbeurs gehouden. Deze is aIleen toe
ganke1ijk voor handelspartners van Scala. (Je mag weI je 
partner rneenemen!) 
Op de beurs zijn veel noviteiten op aIle gebieden, en er kan 
gratis gebruik gemaakt worden van het restaurant en de bar. 
DUS, als het je Ieuk lijkt .... 

Scala Agenturen B.V. Donderdag 3 maart 10.00 tot 18.00 uur 
Contactweg 28 Vrijdag 4 maart 10. 00 tot. 18. 00 uur 
1014 AN Amsterdam Zaterdag 5 maart 10.00 tot 17.00 uur 
Tel:020-6828900 Zondag 6 maart 10.00 tot 16.00 uur 
(Op woensdag 2 maart van 10.00 tot. 18.00 aIleen voor groot
verbruikers.) 

~ 

Pt:()stitutiewijk wordt geen Erodisney
 
Door llr,rry Kcsscls 

~tuk~. Ilc n)SSl~ hUlIl'l vall Arllli,~JIl Ailn dc anil ere k;lI1l is )H'o.~1.i tu r.i I~ "II cr. slaat wei vast dat er ccn'i\RNIlEM, - Ilcin 1l11)ClllCn wil is daarlllec Ct)r1 van (\(0 gronL.;": (~en gl~'WVl',1I waa r je l1i(~r, Olllll<:('ll ;Ulm,il'ul(jk prijskaarljl) aan 
eer~t een dillg nlc!ltwUlm: "I~r is vall Nederland. kiln!.."	 hall~t."zoveel commot.ic onl~taan ov(ir , VI~rpla;ll.silil: WII l~('ll l:rul.i~dl Las I"rank FlIks was nanll'.IIS IlI;1; lill 1';I~n (:!lnlllli()lm~ll(le rar:l.ur i.<\ II'llhet nieuIYs. IIct gaal. Olll nil~1 

VCl(,~<\ \) P kUlIlIClI IcV(:l'Cll, \\CIl , van Ill: w(,l'kl(rn(~p, lJIe wcnl liver· .11: gClJleente nid (l11c1crllanch~ll 
me~r dan ct'n idee vall t~nkclc J';rodismw, waar IllCIlSCJl van liein , valkn dour de Iluhlicileit. (lv(~r hl'l llld I\cn h\:drUf, maar mct vijr :\raadsledcn di~ met lIll:llmvcl.CII de Cll vcr op ar strullwn. Bloclllcn plan. n \V(~ haddCII l~ers{, ('onla('l, 1.1~S IlUi7.cnhczil.lers die c1k:lilTvall hUll fmelics heohen	 ,.il.Llm 

hruL~t 7.ich om te 7,eggcn dal. dal op willell IlCnlcn 1I1<:l de hdruk· zwaar h\~coneurrerel\. Mct elk valldenken o\'cr cell uplol\sing van de Iliel .Ie bcd()clill~ is: "We	 willen kell hcdrijvcn," BMW hccfl na.~<\l hell 7~\1 (JVCfl~cllslclOmillg bereikt
prostituti~problcnlell in liet Spij· daar Accn hclc sckswijk !leer zet· het IwrHlglle Icrrein eell prorluk· lIH1elen wordell. .kerkwarlier." , tell, met sauna's ell l>ios<;opell. We Uevl:sLiging, Fuks dCllkl dat de AI~ hel. Ct~t1IlljJ.<t1 1.I)vcr is, hoop!. 
Maar hij geeft wei mcteel1 loe clat maken er IYCgClI, een we en cell ()verlasl vllur hel bcdr~if minima;11 BloCIIIl:J\ rlat dr. heir. verhuiziull ill 
i:ij nie! volledig op ,eigcn Iioutje douche l1n daarhij blijrt het. Ons is: "l~r IiRt IInl: ellll weI: lu:;s('11 <1(' hooguit cllkclc 1I\:Ul.l1ClclI te kun
h-et voorslel hebhcn gedaan om de uitgangspu nt is: er is cell pro j.(eko7,cn lo\;alie en liel. hcdrUfsll'r nen vlllul'cn!tctl. "Van de one op 
raampros.tit.utie tc vefJllaaL'>en Illeem ill <Ie slad, rial willen wc rein. Bo\'cm.Jicn is cr ruinll.e ge· lie andere dag k:1.1\ lIiet, maar het 
naar het intlustrietcrrcin K1cefsc oplos.c;en." noe}: om naast he t crosccntrllill Illocl ook I;CCII jarCIl g,un duren. 
Waard_ En tlat hel evcnmill toe· Als t1c7,e locatic lIict door kan cen forse grocnstrouk aan tc Icg 011 een gegcvcll momcnt is het af 
valJig is oat. er vcrtegclIlVoQl'dillers ga<ln, olltst.aat cr, aldus llIoclllCIl, ~cn.tt \:n ga:lt :Illcs ovcr." 
vall de ,'ijf groolstt' ra.'\dsfraclics een schier onuillosbarc il1l\l;Lc;se. H1ocl\1en vcnv:ll:1Il IIU ;leUc van 
(COA, l'velA, WlJ, D6G ell Groen ~Ilcl enigc oat we Ilogllicl onder· Prijskaartjc lid (:ollo\::c v«n hllrgelllccstcr CII 

Links) in tie werkgrocp 7..atcn. "Er zocht hc!Jbcn is proslilulic Oil hd Zijn aile IJC7,warcn W(~g te nCll1tll, \Vclhoudcrs. "Zij IIl11clCl\ de verdc
is nal.uurJijk wel'cen zekcr dmag water, in seksbotcll. Oat is ecn clan duurt hclnog de nocJil\c jarcll rc ruiml.clijkr. olltwikkelingcn ell 
vlak in de raad, Maar V<JII mijn oud idee. £igcnlijk ZUll allc faar JwL CrOSCCJI LruIII cr L.,. HIDC· de jllfrastrucLurdc gcvolgen be
eigell paitij, het eDA, Sl<i.1t nag idcCCIl al cells voor lId vor.Llicht. mell wil oll{lerllandclcn rnd de kijl<en, pratcli rIlet. de cxpJo;lan
geenszins vast clat men het (:r I\c\V(~cst. " sck~C)[lIloibllten: n1k v(~rlrl)llW I.('n cn de hUf('Il: BASP en de 
mce eens is." ))t~ grootst.e hil\(lernis dic B1nc· crOll dOlt je mcl dc bedrUfst~lk I:mHcelll,e Wcsten1mrt." I~cn hoop
De werkgroep, wa.·l1'van B1<)(~lflell mell voorziel isjuridi,sc!l van aan!. /:1)('<1(: afslU'ak\\n kU1l1. lllakCli. Ik vUlInVl'rk i:; cdll.(:r ill ~cd;(;\11 want 
voorziLter was, heeft het plan gc "Nu lict bordcclvcrhod niet is III· zic hen als ullllcrnelilcrs IIld wic (li~ wcrkgr<lCp :;C(~rt vour haar 
opperd Olll eell nicuw wUl\jc le INl.rokkcJl, zijll we Illet iets 1J(~7,ig jc redeliik kunt waLCH." vlllJr~ld 7,waar j(cJl~lIl1ll lIll (Ie 
oouwen waal' evcllvcd ·wcrkra· dill vo\)e<lig r,cgen de wd is. I':ell De IVcrkl:wc]l ll<:cft zid I II i(~t I:r~. al1lhl.(:n;ucli vall lid :;I.:ulliui! 
mell' wuden /lI0ctOll kUlIlcn als l1Iogclijke Oillossiug blijrt in de uogml over de lillallcich~ con.<\('· "O\'\:r e\~ll m;laIHI ur 7.("_>; 7AlU l~r 
r1U in net SpijkcrkwarUcr: 240 1'O/l1-·l'o\::;-l iSl.cll-sfccl' hangen. lJllclllics vall Iwar plan. Blllr.IlICII: I.odl cell \'oursll'l ulflcLrll li~cll." 
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