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Japan dwong Nederlandse tot prostitutie 

Een Nededandse vrouw heeft als eers!e wes

tedinge het zwijgen verbroken over de prosti 

tulie woartoe zij en vele andere vrouwen tij

dens de Tweede Wereldoorlog door het Japanse
 
leger zijn gedwongen.
 
Jeanne O'Herne vertelde tijdens een hoorzitting
 
in Tokyo hoe zij in een interneringskamp op
 
Java met elf andere meisjes onder de 17 jaar
 
werd geselecteerd en overgebracht noor een
 
bordeel voor h0ge officieren in Semorang. Als
 
de meisjes zich verzetten, dreigden de Jopan

ners hen om het leven Ie brengen.
 
De Tapanse regering heeft nu voor hel eerr.t
 
toegegeven dot het Japanse lager voor zijn sol

daten bordelen exploiteerde, maar ontkent nog
 
steeds dot de vrouwen en meisjes die er werk

ten (noor schatting 70.000 tot 200.000) daartoe
 
gedwongen werden.
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Als alles rneezit. zullen bordelen in Nederland 
over niel al te lange lijd aanspraak mogen 
maken op de titel 'legaal bedrij£'. Om er nu 
voor Ie zorgen dot ook de SM-kamers in de hui
zen van pleziet niet ontsnappen aan de aan
dacht von de controlerende ambtenarenlen
die de benodigde vergunningen rnoelen vers
trekken en waarschijnlijk verdomd weinig van 
SM weten- is er een brochure v8fsehenen die 
door wat aanbevelingen over geeft.. Samen
steller van het werkje is de Verenigmg Werk
groep Algolognie, een SM-belangengroep. Hier 
een poor aanbevelingen: 
'De client zal zich veelal gedurende longer tijd 
in meer of minder onlklede staat in de betrok
ken mimle bevinden en zich weinig of niel 
bewegen, helgeen eisen aan de ternperaluur 
en dus de verwarmingsmogelijkheden stelt. 
'In de ruimte(n) waarin 8M-spellen worden ge
speeld, dienen altijd tenminste aanwezig te 
zijn: een poederblusapparaat. eeo verband
doos, een deugdelijk mes en een draadtang of 
betonschaar.

t 
uit Nieuwe Revu 25-11-92 

u ® ~ ~ @
 

:?< 

Dom prostitiebeleid in Groningen 

De Groningse burgemeester heeft een nieuw 
opjaagbeleid voor straathoeren ontwikkeld. De 
bedoehng is dot de politie met ingang van 
januari '93 de nummerplaten van automobilis
ten in het A-kwartier goat noleren waarop de 
'overlastgevers' een briefje thuis kunnen ver
wachten met het advies geen rondjes Ie rijden 
in de hoerenbuurt. 
Het probleem ontslond in Groningen in hel 
midden van de jaren lachtig. Toen waren er 
zo'n 50 straathoeren. inmiddels zijn dot er 17!"> 
geworden. Aanvankelijk werd gewerkt met het 
zogeheten opjaagbeJeid. De discussie in de 
gerneenteraad kwom lijdelijk uit een impasse 
toen de PvdA overstag ging voor een "gedoog
zone". Heloas haalde hun voorstel voor een 
"gedoogzone" aan de Sontweg het nie!. omdat 
IKEA van plan was zich aan de Sonlweg te 
goon vestigen en door vanaf zag wanneer er 
een VRIIzone voor hoeren zou komen. Vanaf 
dot moment is het mis gegoan. No jaren debot
leren met elkuur (en niel met de hoeren zelf) 
denkl burgemeestel' Ouwerkerk nu de oplos
sing gevonden te hebben in het terroriseren 
van mogelijke klanten. 
Deze maatregel treft niet aHeen straathoereu 
en hun klanten maar ook de Groningse room
domes (die in dezelfde buurt opereren) zien 
hun handel bedreigd. Tijd voor acHe? 
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Slechts 'gekleed' in een paar schoenen en een 
condoom heeft een 49-jarige man de rosse 
buurt van Hamburg afgeschuiml. VNontruste 
buurtbewoners belden de polilie, maar die 
besloot met in aelie te komen nodal de prosti 
luees, die in de Herberstrasse hun diensten 
achier de ramen aunbieden, te kennen hadden 
gegeven dat zij geen bezwaar hadden legen de 
blole klont. 
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