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Er is altijd wel iets te beleven 
in prostitutie-land. Ook nu weer. 
In Amsterdam staat de boel 
op z'n kop door een aantal 
veranderingen die 
de gemeente wil 
doorvoeren. 

Vanaf begin dit jaar heb
ben prostitutie-bedrijven 
een gedoogverklaring van 
de gemeente nodig en 
mogen illegale vrouwen 
(en mannen) van buiten 
de EG niet meer in de 
prostitutie werken. 
Niks mis mee, met deze 
regels. Maar de manier 
waarop en de snelheid 
waarmee deze maatregelen ingevoerd 
worden is in strijd met de haalbaarbaar
heid en de menselijkheid. Bovendien 
vergeet de gemeente dat ze hiermee het 
probleem niet oplost, maar verplaatst 
naar steden die deze regels niet kennen. 
Meer hierover in de volgende uitgave 
van de Pleasure Guide. 

Op 27 november '95 werd eindelijk 
Erotikeur gepresenteerd en, als het alle
maal een beetje mee zit, wordt dit jaar 
eindelijk het beruchte bordeelverbod 
geschrapt. Over de presentatie van 
Erotikeur leest u meer in dit nummer, 
het bordeelverbod moet nog even 
wachten op de uitspraak van de Eerste 
Kamer. 

In Pleasure Guide nummer 11 publiceer
den we een enquete over de mening 
van prostituées over hun klanten. 

Never a dull moment in the 
world of prostitution. 
This time, there is a big to-do 
in Amsterdam about the new 

local by-law. 

From the beginning of 
this year, prostitution 
businesses will have to 
apply to the council for a 
license. Men and women 
from non-EC countries 
without a residence per
mit will not be allowed to 
work in prostitution. l 
While there is nothing 
wrong with these 

reforms, the speed and the way in 
which they are enforced is impractical 
and inhuman. Moreover, the council 
does not seem to realize that this policy 
does not solve the problem but drives it 
away to places where such legislation 
does not exist. For the moment, that is 
all I can teil you about this matter. 
We will come back to it in the next issue 
of the Pleasure Guide. 

On 27 November, Erotikeur was intro
duced. At last. And if all goes well , the 
infamous Brathel Act might finally be 
revoked this year. In this issue we cover 
the lauoch of Erotikeur. 
As for the Brothel Act, that will have to 
wait for the vote in the First Chamber of 
Parliament. 

In the last issue of the Pleasure Guide 
we published the findings of a survey 



WAT KOST WAT? 
Vaste prijzen bestaan in de prostitutie 
niet. Iedere prostituée heeft immers 
het recht zijn of haar eigen prijs te 
bepalen. Prijzen zijn afhankelijk van 
tijd, specialiteit en het soort bedrijf. 
En, wellicht ten overvloede, condooms 
zijn altijd en overal aanwezig. 

RAAMPROSTITUTIE • De raampros
tituée bepaalt haar eigen prijs. Meestal 
begint die bij 50 gulden. De klant kan 
voor dan bedrag kiezen tussen pijpen of 
neuken. Afdingen is vervelend, 50 gulden 
is toch al niet veel. Er zijn inmiddels ook 
prostituées die belasting betalen. Zij vra
gen daarom, terecht, een hoger bedrag. 

CLUBS • In een club staan de prijzen 
vast. De tarieven worden berekend per 
uur en variëren van 150 tot 500 gulden 
per uur. In sommige clubs moet entree
geld betaald worden. Drankjes zijn in de 
meeste gevallen ook voor eigen reke
ning. Soms is het eerste drankje van het 
huis of bij de entreeprijs inbegrepen. 

PRIVÉ-HUIZEN • Ook in privé-huizen 
gelden vaste prijzen. Deze variëren van 
100 tot 300 gulden per uur. U hoeft 
vrijwel nooit entreegeld te betalen en 
ook de drankjes zijn meestal van het huis. 

ESCORT -SERVICE • Wie via een 
escort-service een prostituée aan huis of 
in een hotellàafkomen, betaalt daar tus
sen de 150 en 400 gulden per uur voor. 
Meestal zijn er speciale tarieven voor 
een hele nacht. Informeer daar vooraf 
bij de betreffende escort-service naar. • 

In Pleasure Guide 
nummer 7 is uitgebreid 

aandacht besteed 
aan de verschillende 
prostitutiebedrijven. 
Op pagina 36 kunt 
u lezen hoe u in het 

bezit kunt komen van 
deze uitgave. 

!i': Frans: pijpen 
- Russisch: tussen de borsten 
~ Grieks: anaal 
:- SM: sado masochisme 
~ Trio: sex met z'n drieën 
~ Met: met condoom 
~ Zonder: nooit! 

HOW MUCH DOES IT COST? 
Prices vary a great deal. Every prosti
tute has the right to set his or her own 
price. ft depends on how long you 
want to stay, what he/she spedalizes 
in and the kind of place you go. 
You can count on one thing: condoms 
wil/ be available everywhere. 

WINDOW PROSTITUTION • The 
window prostitute sets her own price; 
the minimum is 50 guilders, usually. 
The customer can choose between a 
blow-job or a fuck. Don't haggle over 
the price, 50 guilders is not a bad deal. 
Some prostitutes pay income tax and 
they will ask a bit more, which is only 
fair. 

CLUBS • Clubs have set prices and you 
pay per hour. The price ranges from 
150 to 500 guilders. Some clubs charge 
an entrance-fee. Drinks are normally 
not included in the price but you may 
find that the first drink is on the house 
or included in the entrance-fee. 

PRIVATE HOUSES • Private houses 
also have fixed prices; these range from 
100 to 300 guilders per hour. They 
almost never charge an entrance-fee 
and drinks are usually on the house. 

ESCORT SERVICE • If you call an 
escort service to send a prostitute round 
to your house or hotel it will cost you 
between 150 and 400 guilders per 
hour. They usually have special rates for 
a whole night. Check befarehand at the 
escort service you are using. • 

In the 7th issue of 
the Pleasure Guide 

we explained in more 
detail the difference 

between various 
prostitution concerns. 

Turn to p. 36 if you 
want to find out how 
to get hold of a copy. 

I French: blow-job 
Russian: between the breasts 
Greek: anal sex 
SM: sado masochism 
Trio: a threesome 
Safe: with a condom 
Without: never! 



Verbannen 0 Banished 
Lucie van Mens 

In het achttiende-eeuwse 
Frankrijk was het voor 
mannen uit de hogere regio
nen van de samenleving heel 
normaal om er een maitresse 
op na te houden. 

Omdat het hebben van een liefje erbij 
hoorde, ging dat niet met veel geheim
houding gepaard. De meestal jonge 
vrouwen werden volledig onderhouden 
door hun minnaars. In voor hen 
gekochte verblijven werden feestjes 
georganiseerd waar adel, magistraten 
en financiers elkaar ontmoetten . 
Het was ook geen schande om maîtres
se te zijn. Het was voor jonge vrouwen 
een mogelijkheid om hogerop te komen 
en zelfstandig bezit te verwerven. 
Ze maakten van hun levenstijl geen 
geheim, maar er konden praatjes, jalou
zie en irritaties ontstaan als zij zich te 
opzichting gedroegen. Zo werd een wel
varende maîtresse tot de orde geroepen 
omdat ze zich in een rijtuig getrokken 
door zes paarden liet rondrijden. Haar 
werd gevraagd zich wat te matigen en 
het aantal paarden tot twee te beperken. 
De maîtresses werden overigens niet 
direct geassocieerd met prostituées. 
Het was afhankelijk van de positie van 
de klandizie of vrouwen die leefden van 
sexuele dienstverlening bescherming 
genoten. De zogenaamde gewone pros
tituées hadden het in dezelfde periode 
dan ook heel wat minder gemakkelijk. 
Vrouwen die als professionele prostituée 
werden gezien en op straat hun klanten 
wierven konden om het minste of 

In eighteenth-century France 
it was common practice for 
men from the upper classes 
to keep a mistress. 

There was no need to keep it hush-hush 
because it was an acceptable thing to 
do. These young wamen were fully 
provided for by their lovers. They lived 
in houses purchased for them, where 
they would play hostess to noblemen, 
magistrates and financiers. 

The role of mistress was nat perceived 
as shameful. lt was a chance to climb 
the social ladder and to become a 
woman of independent means. 
They did nat have to keep their lifestyle 
a secret, but as soon as they became 
toa conspicuous, there would be gossip, 
irritation and jealousy. 
One prosperous mistress gat a slap on 
the wrist for keeping a carriage drawn 
by six harses and was told to cut back 
to two. lncidentally, mistresses were 
nat classed with prostitutes. Wamen 
whose clientele had a certain position 
in Society were able to lead a fairly pro
tected existence. 
But the authorities made life extremely 
difficult for the ordinary prostitute. 
Wamen who picked up customers in 
the street were considered professional 
prostitutes, and could at any time be 
convicted, banished, locked-up, or have 
their head shaved. Working in a brathel 
was also an affenee but it was tolerated 
by the police, for whom it was a souree 
of income in exchange for protection. 



geringste worden veroordeeld, verban
nen, gevangen gezet of kaalgeschoren. 
Prostitutie in bordelen was weliswaar 
ook verboden, maar daar werd niet 
tegen opgetreden. Voor de politie 
vormden die bedrijven een bron van 
inkomsten en ze stonden ze oogluikend 
toe. Voordeel van de concentratie van 
de prostituées in de besloten huizen 
was dat de ontucht gemakkelijker te 
controleren was. 

Soms brengt de tijd niet echt veel veran
deringen. Bordelen zijn nog steeds ver
boden, maar ze worden door de politie 
bewaakt en getolereerd. Tippelaarsters 
worden niet meer kaalgeschoren, maar 
wel verbannen naar deprimerende 
industrieterreinen. Omdat overzicht, 
orde en privacy tegenwoordig hoog in 
het vaandel staan, heeft de overheid 
voorzien in zogenaamde gedoogzones 
met afwerkplekken. Er hoeft geen mis
verstand over te bestaan dat de vrouwen 
er komen om te werken. Alles wat de 
aandacht daarvan af kan leiden - een 
café, een eethuis, de bewoonde wereld 
- is ver van hen verwijderd. 

Klanten komen aan hun gerief in hun 
naast elkaar geparkeerde auto 's, van 
elkaar afgescheiden door schotten zodat 
ze elkaar niet kunnen zien. Waarom 
voorzien we de afwerkplekken niet van 
een slagboom met geldautomaat waarin 
de klant zijn betaling aan de prostituées 
werpt. De staat kan dan meteen over
zicht houden over wat er wordt verdiend 
en belastingen automatisch inhouden. 
Al die efficiente, warme en veilige voor
zieningen hoeven toch niet gratis te 
zijn? We kunnen er dan gelijk op toezien 
dat geen prostituée zo rijk wordt dat ze 
een koets met zes paarden koopt. Want 
dat geeft maar scheve ogen. • 

The high concentratien of prostitutes in 
brathels made it relatively easy to keep 
things under controL 

Sametimes the passing of time brings 
no changes. Brothel-keeping is still an 
offense, but the police tolerate it and 
keep things in check. Streetwalkers no 
Jonger get their heads shaved; instead, 
they are packed off to industrial waste
lands. The authorities are so keen on 
order and privacy that they have 
reserved one area where prostitutes 
can take the customer to do the job. 
The place leaves you in no doubt that 
the prostitutes come here to work. 
Anything that could possibly be a dis
traction - a cafe, a restaurant, civiliza
tion - is far, far away. 

The customers get their pleasure in a 
row of parked cars. Each parking-piace 
is feneed off so that nobody can be 
seen. Why don't we just put up a bar at 
the entrance and get customers to pay 
the ticket machine befare leaving. 
That would make it so much easier for 
the government to colled their taxes. 

There is no reason why those efficient, 
warm and safe facilities should come 
for free. At the same time, we can 
make sure that no prostitute gets rich 
enough to drive in a six-horse carriage. 
We don't want any trouble. • 



Raamprostitutie: 

Een raamprostituée bepaalt haar eigen 
prijzen en moet daarover belasting beta
len. Binnen niet al te lange tijd zullen de 
prijzen van met name de raamprostitutie 
daarom hoger worden. Om dit proces 
niet nog moeilijker te maken dan het al 
is, zijn prostituées blij met klanten die 
dit zonder tegensputteren accepteren! 

Clubs: 

Neem de tijd om een keuze te maken, 
maar overdrijf niet door urenlang aan 
de bar te hangen, want dan wordt u 
als klant niet meer serieus genomen. 
Neem gerust de bedrijfsleiding even 
apart als u een speciale wens heeft! 

Escort: 

Vraag wat er gebeurt of wat mogelijk is, 
wanneer de vrouw of man die naar u 
gestuurd wordt niet uw type is. 
Wees aan de telefoon wel al zo duidelijk 
mogelijk over het type prostituée dat u 
wenst te ontmoeten. 

Algemeen: 

Voorkom misverstanden door altijd 
duidelijk te zijn over mogelijkheden, 
wensen en geldbedragen. 
Zelf condooms meenemen hoeft niet, 
deze zijn altijd aanwezig in alle bedrij
ven. Ook een prostituée heeft haar of 
zijn grenzen, respecteer het als iets niet 
mag en zeur liever niet door. • 

Window-prostitution: 

Window-prostitutes set their own price. 
Prices are expected to rise now that all 
prostitutes are liable for income tax. 

It is not an easy transition to make, and 
it wil! be appreciated if customers don 't 
make a fuss . 

Clubs: 

Take your time to make a choice, but if 
you hang aroun.d the bar too long they 
are not going to take you seriously. 
Fee! free to ask for the manager if you 
have anything special in mind. 

Escort: 

When you phone them up, try to be as 
clear as possible about the kind of 
woman or man you want to meet. 
Ask them what happens if the prostitute 
they send you is not your type. 

In general: 

Prevent misunderstandings by straight
ening out the details of the deal before
hand. You don't havetobring condoms 
along, the prostitute wil! provide them. 
For every prostitute there is a limit to 
what he or she wil! do. Respect this and 
don 't push it. • 



SCHONE LAKENS 
OF GEWOON 

EEN GOEDE WIP? 

Op 27 november 1995 werd 
Erotikeur, het nieuwe keur
merk voor prostitutie-bedrij
ven, gepresenteerd. Aan 23 
bedrijven, verspreid over heel 
Nederland werd het keur
merk (een glazen bordje met 
daarop een grote rode E) 
voor het eerst uitgereikt. 

Erotikeur stelt bepaalde eisen aan bedrij
ven met betrekking tot de veiligheid, de 
hygiëne en de werkomstandigheden van 
de prostituées. Allemaal belangrijke 
zaken die ervoor zouden kunnen zorgen 
dat zowel de klant als de prostituée, al 
voordat hij of zij een bedrijf binnengaat, 
weet dat er een aantal zaken 
goed geregeld zijn. Er zijn in 
Nederland vrij veel prostitutie 
bedrijven . Goede, minder goede 
en ronduit slechte . Een aantal 
hiervan is door Erotikeur goed 
genoeg bevonden voor het keur
merk. Er zijn echter ook een 
hoop bedrijven die direct voor 
het keurmerk in aanmerking 
zouden komen, maar die dat zelf niet 
willen. Waarom niet? Omdat ze er voor 
moeten betalen, of omdat ze al jaren 
bestaan en een goede vaste klanten
kring hebben opgebouwd die zeer tevre
den is over het bedrijf. Bedrijven die 
Erotikeur dus eigenlijk helemaal niet 
nodig hebben. 

De discussie die ontstaat met klanten 
over een keurmerk is ook zeer interes
sant. Een bedrijf waar geen douche is, 

CLEAN SHEETS 
OR JUST 

A GOOD FUCK? 

Erotikeur, the new stamp of 
approval for the prostitution 
trade, was introducedon 27 
September 1995. Twenty
three establishments from all 
over the country were the 
first to be approved by 
Erotikeur. The sign is made 
of glass and has a big, red 
"E" on it. 

Erotikeur requires a certain standard of 
hygiene, safety as wel! as acceptable 
work conditions for the prostitutes. 
These a(e all important things. 
Basically, the Erotikeur-sign indicates 
that the management of this establish

ment takes 
good care 
of its cus
tomers and 
its employ
ees. There 
are a lot of 
prostitution 
businesses 
in this coun

try; some are good, some are not so 
good and some are awful. Some of the 
best would easily have made the grade, 
but did not bother to apply for the 
stamp of approval. Why? Weil, because 
it casts money, for one thing. Another 
possible reason is that a well-established 
house with many happy customers sim
ply does not need it. 

lt is interesting how the average cus
tomer responds to the stamp of 



waar de lakens eigenlijk wel wat beter 
gewassen mogen worden, waar illegale 
meisjes werken met goed vervalste 
papieren en de eigenaar wel erg dubi
euze dingen doet in z'n kantoortje 
achter de bar, maar waar wel 
zeer mooie meisjes zijn die vol
gens klanten uitstekend hun 
werk doen; krijgt wellicht geen 
Erotikeur maar loopt wel als een 
trein. Klanten van dit bedrijf letten niet 
op het glazen bordje met de rode E. Die 
zoeken een schoon plekje op het bed en 
ontvangen desnoods op de grond hun 
wereldse wip . Want wat heeft een klant 
aan een brandschone en veilige zaak als 
hij het er niet naar z'n zin heeft. Ja, ik 
weet wat u wilt zeggen, het moet allebei 
kunnen! Maar wat als het er niet allebei 
is. Waar kiest u dan voor? • 

Alle dagen 
feest. 

Alle dagen van de maand 
probleem loos vrijen, dankzij de 

Pharmatex Tampon. 
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Voor inl ichtingen en bestellingen: 
Asha Internationa l, P.O.Box 27571, 

NL 3003MB Rotterdam, tel. +31.1 0. 4678701. 

approval. A place where there are no 
showers and the sheets are dirty, where 
they have illegal immigrants with clever
ly forged papers working for them while 

the manager gets up dodgy deals 
in his little backroom office, 
would never get Erotikeur
approval; but as long as they 

employ beautiful girls who keep 
the costomers happy, business 

will be booming. A customer who has 
enjoyed himself there befare doesn 't 
care a bout the glass sign with the big, 
red "E". He'll just find himself a clean 
place on the bed, or have a first-class 
fuck on the floor. Ideally, you would like 
clean sheets, reliable service, as wel! as 
a good time. But if you can't have it all, 
what would you go for? • 

B.B.14 

Bar - Video - sauna 
Vol l. aircondit ioning 

Ka mers met schuimbaden 

Bakhuyzen v.d. Brinkstraat 14 
Haarlem Tel. 023 - 35 23 28 

ADVERTEREN IN D E 

PLEASURE GUlDE 
VOOR INFORMATIE KUNT U BELLEN MET: 

020 ~ 420 73 28 



Prostitutie Informatie Centrum 
(P.I.C.) 

Het Prostitutie Informatie Centrum geeft informatie, voorlichting en advies 
met betrekking tot de prostitutie in de meest ruime zin van het woord. 

Ook voor een goed adres, advies over condoomgebruik, begeleiding bij de 
opzet van uw eigen bedrijf of een goede babbel kunt u hier terecht! 

Prostitutie Informatie Centrum 
Enge Kerksteeg 3 (zijstraat van de Warmoesstraat) 

1012 GV Amsterdam 
tel. 020- 420 73 28 

Het P.I.C. is vrij toegankelijk voor iedereen en ondersteunt zeer veel mensen 
die op de één of andere manier hulp of advies nodig hebben en daar niet 

voor kunnen betalen. 

Daarnaast geeft het P.I.C. zeer regelmatig lezingen op scholen aan jongeren. 
Om dit financieel allemaal te kunnen bolwerken zijn giften en donaties van 

particulieren en bedrijven die het P.I.C. willen steunen hard nodig! 

Bij voorbaat zeer veel dank! 
ABN-AMRO Bank, rekening nummer 45.89.40.607. 

t.n.v. het Prostitutie Informatie Centrum. 

I 

P.I.C. staat ingeschreven bij het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel 
in Amsterdam onder dossiernummer: 214.900. 

! i I 
! 
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Aalsmeerderdijk 52 
Oude Meer (bij Schiphol oost) 

~ 020 -657 00 09 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag privé-ontvangst van 11.00 tot 19.00 ut 

De club is open van 19.00 tot 02.00 uur. 



Wilt u dat ook? Adverteer dan in Pleasure Cuide. 

• 
Voor informatie en tarieven: 

Mariska Media 
Postbus 586 

1000 AN Amsterdam 
tel. 020 - 420 73 28 • 



~ DE ALLEREERSTE 
KEER 

Je eerste sexuele ervaring bij 
een prostituée. Ook dan wil 
je dat alles perfect verloopt. 
Deze tips helpen daarbij. 

Je eerste sexuele ervaring is de belang
rijkste in je leven, zegt men. Daar zit wat 
in. Wat je je wel kunt afvragen is of je 
die eerste keer moet bewaren voor de 
liefde-van-je-leven. Je kunt ook zelf een 
moment kiezen waarop het gewoon 
moet gebeuren, verliefd of niet. 
De groep jongens en mannen die voor 
hun eerste sexuele ervaring bij een 
prostituée beleven, is zeker niet te ver
waarlozen. Sterker nog, er zijn zelfs 
ouders die hun zoon meenemen naar 
de ramen! Ook gebeurt het dat een 
'suikeroom' zijn 'kleine' neefje trakteert 
op een leuke club om hem in te wijden. 
Voor die eerste keer geven we hier een 
aantal handige tips: 

\? Je moet 16 jaar oud zijn om een 
naar een prostituée te mogen. 
Je hoeft je niet te legitimeren maar 
portiers en prostituées weten heel 
goed wat voor vlees ze in de kuip 
hebben. Kom je toevallig toch bin
nen omdat je er bijvoorbeeld ouder 
uitziet, dan kan een prostituée of 
club daar moeilijkheden mee krijgen. 

\? Je hoeft je niet te schamen voor de 
gebrek aan ervaring. Je kunt zelfs 
gerust zeggen dat het je eerste keer 
is . Je kunt ook vragen of je bepaalde 
dingen mag uitproberen . Wees daar 

THE FIRST TIME 

If your first sexual experience 
is going to be with a prosti
tute, you want it go smooth
ly. Here are some useful tips. 

Your first sexual experience is the most 
important in your life , or so they say. 
There is sarnething in that. But why 
should you save it for the love of your 
life. You can decide for yourself when 
you want it to happen, whether you're 
in love or not. 

The number of men and boys who have 
their first sexual experience with a pros
titute is considerable. Some parents 
personally introduce their son to the red 
light district. Or Uncle might treat his 
little nephew to a club visit to break him 
in. Here are some tips to help you mak~ 
a succes of that first time. 

\? You have to beat least 16 to have 
sex with a prostitute. You don't have 
to prove your age, but remember 
that doormen and prostitutes are not 
easily fooled. If you get in because 
you look old enough but you're not, 
it could get the prostitute or the club 
in trouble. 

\? Don't fee! embarassed about your 
Jack of experience. Just tel! the pros
titute that it is your first time. She'll 
make it easier for you. You can also 
ask her if you can try certain things , 
but sort it out befare you start. Find 
out if there's anything she won't do. 



-
van te voren wel duidelijk over en Window-prostitutes sametimes char-
vraag wat wel en wat niet kan, want ge for everything separately. 
je moet er vaak meer voor betalen. In clubs you pay a fixed rate per hour. 
Bij een raamprostituée moet je soms 
per handeling extra betalen. \? Don't rush into anything. Take a 
In een club betaal je een vaste prijs. good look around first , talk to some 

of the women. You are not going to 
\? Maak geen overhaaste keuze, loop select a partner for life , but since it is 

rustig een rondje langs de ramen en your first sexual experience, you 
neem de tijd om een praatje te might as well share that with some-
maken. Hoewel je geen liefdes- one you really like. 
relatie aangaat, is het wel je eerste Don't beunder any illusions; she is 
sexuele ervaring en die mag je best just doing her job. 
beleven met iemand die je ook echt 
aardig vindt. Heb echter niet té veel \? Even though it is your first sexual 
illusies, het blijft haar werk! encounter and you're probably free 

of any sexually transmitted disease, 
\? Ook al is het je eerste keer en kun je you should not ask the prostitute to 

dus onmogelijk een geslachtsziekte do it without a condom. Both of you 
hebben, probeer een prostituée niet are at risk, remember? 

Gl over te halen zonder condoom te By the way, you don 't havetobring 
werken. Vergeet niet dat je jezelf ook any condoms. with you; prostitutes 
moet beschermenVoor condooms always supply them. 
hoef je niet zelf te zorgen, de prosti-
tuée heeft ze in huis. \? You may fee! tempted to have a few 

stiff drinks beforehand, but it's not 
\? Het lijkt verleidelijk, eerst een paar a wise move. Prostitutes can stand 

stevig borrels om moed in te drin- customers who are drunk, or even 
ken. Maar prostituées houden niet tiddly, and besides, an overclose of 
van aangeschoten of dronken klan- alcohol does not exactly help your 
ten en je prestaties worden er ook performance. 
niet beter van. 

\? We have been referring to male 
\? We hebben het hier over mannelijke customers and female prostitutes. 

klanten en vrouwelijke prostituées, But, of course, the same goes for 
maar hetzelfde geldt natuurlijk voor women who have their first sexual 
klanten die gebruik maken van een experience withamale prostitute. 
mannelijke prostituée. Mannelijke So far, men very rarely work behind 
prostituées vind je vooral in clubs, a window, you wil! find them in the 
'nog' niet achter het raam. clubs. 

Mocht je nog vragen hebben, bel dan If there' s anything else you need to 
gerust het Prostitutie Informatie Centrum know, fee! free tostop at the 
(PIC), of loop eens binnen. Prostitution Information Centre or give 
In ieder geval , veel plezier! • us a call . Anyway, have a good time! • 



club of the year 

e 
ara 11 

Faciliteiten: 
Sauna, Turks bad, Zwembad, Bar, Bistro, Luxe rustruimtes. 

Openingstijden: 
Dagelijks vanaf 20.00 uur voor paren en alleenstaanden. 

Zaterdag uitsluitend paren vanaf 20.00 uur. 

Zondag vanaf 14.00 uur. 

Schaafstraat 26- 1021 Kf Amsterdam- N (6) 

~ 020- 637 34 16 
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HOLLANDSE 
RAMEN 

Bestaat er iets leukers dan 
op je gemak rondlopen en 
etalages kijken? Vooral als 
die etalages bemand worden 
door de mooiste vrouwen, 
in alle soorten en maten. 
Dit zijn de meest bijzondere 
ramen van Nederland. 

AMSTERDAM: De Amsterdamse 
Wallen zijn tot ver over de grenzen 
beroemd en trekken jaarlijks veel toeris
ten . Er zijn in deze buurt ruim 350 
ramen waarin (verdeeld in shiften) meer 
dan 1000 vrouwen van zo'n 58 natio
naliteiten werken. Dit aantal zal over 
een tijdje een stuk minder zijn omdat 
vanaf 1 januari dit jaar de illegale vrou
wen, afkomstig uit niet EG landen niet 
langer in de prostitutie mogen werken. 
Vergeet vooral de steegjes niet. 
De Wallen liggen midden in de binnen
stad van Amsterdam, tussen de Zeedijk 
en de Warmoesstraat 
Kleinere gebieden met raambordelen 
zijn te vinden tussen de Spuistraat en 
de Singel (ter hoogte van het Sonesta 
Hotel) en aan de Ruysdaelkade . 

HAARLEM: Op loopafstand van het 
station bevindt zich het Haarlemse 
raambordelen-gebied. Enkele ramen 
liggen in de buurt van de kerk, op het 
Begijnhof. Bijzonder uniek zijn 't Steegje 
en 't Poortje. Bij de eerste, die overi
gens maar enkele ramen heeft, kunt u 
gewoon binnenlopen. Bij 't Poortje 
moet u eerst fl. 7 ,50 betalen. 

DUTCH 
WINDOWS 

There is nothing like strolling 
around and doing a bit of win
dow-shopping. 
Especially when you're check
ing out all sorts of beautiful 
women. 
This is about the best windows 
in the Netherlands. 

AMSTERDAM: The capital 's red light 
district (the "Wallen") is well-known 
internationally. It attracts crowds of 
tourists every year. There are roughly 
350 windows on the Wallen. 
More than 1000 women of 58 different 
nationalities workthere in shifts. (Don't 
forget there are lots of little alleys.) 
The Wallen are situated in the oldest 
part of town, between the Zeedijk and 
the Warmoesstraat In addition, there 
are two areas on a smaller scale: 
between the Spuistraat and the Singel, 
and on the Ruysdaelkade. 

HAARLEM: The window-brothels of 
Haarlem are within walking-distance of 
the station. There are some windows 
on the Begijnhof, in the direction of the 
church. There are two more areas that 
are definitely worthwhile : "het Poortje" 
and "het Steegje". 
You have to pay DFL7,- admission to 
get into "het Poortje"; "het Steegje" 
has only a couple of windows and you 
can just wander in. 

ALKMAAR: The Achterdam in Alkmaar 
has about 40 windows of a fairly recent 
date. The Council does not permit 



ALKMAAR: De Achterdam in Alkmaar 
telt zo'n 40 raambordelen die in een vrij 
nieuwe staat verkeren. Omdat de gemeen
te Alkmaar verdere uitbreiding van het 
gebied niet toestaat, hebben de eige
naars van de raambordelen hun ruimtes 
aan de achterkant uitgebouwd. Daar is 
een labyrint van gangetjes en overdekte 
passages met raambordelen ontstaan. 

DEN HAAG: De drie straten met raam
bordelen in Den Haag - De Poeldijkse
straat, de Doebietstraat en de Geleen
straat - liggen niet in het centrum en 
ook niet bij elkaar in de buurt. 
De bekendste en beste is de Geleenstraat 
die ook enkele overdekte delen heeft. 

UTRECHT: Deze stad heeft wel heel 
bijzondere ramen. De raambordelen in 
Utrecht bestaan namelijk uit woonboten 
die in een lange rij langs "het Zandpad"' 
liggen. U kunt er met de auto langs 
rijden of te voet een rondje maken. 
Volg de borden Utrecht-centrum en let 
vervolgens op het rode schijnsel in de 
lucht en de walm van uitlaatgassen die 
veroorzaakt wordt door de auto 's die 
'toevallig ' langs de boten rijden. 

BREDA: Officieel heeft Breda geen 
raambordelen, maar er is wel een bijzon
der erotisch centrum. Deze ligt aan de 
Haagweg, even buiten het centrum. Het 
centrum bestaat uit een lange hal met 
raambordelen. U moet wel betalen om 
naar binnen te mogen, maar daarna is 
alles hetzelfde als andere rosse buurten. • 

IN HET KORT VINDT U IN NEDERLAND NOG RAMEN IN DEZE PLAATSEN: 

ARNHEM: HET SPIJKERKWARTIER 
GRONINGEN: ROND DE VISHOEK I HOEKSTRAAT I 

MUURSTRAAT EN IN DE NIEUWSTAD 
LEEUWARDEN: DE WAEZE 

DEVENTER: DE BOKKINGSHANG 

prostitution to spread out into the rest 
of the area, so the owners decided to 
build extensions in their backyards. 
The result is a maze of corridors, cov
ered alleyways and windows. 

DEN HAAG: The only streets with 
window-brothels are the Poeldijkse
straat, Doebietstraat and Geleenstraat 
They're all away from the centre and 
far apart . The Geleenstraat is partly 
roofed-in and it is widely known as the 
best place to go. 

UTRECHT: This place has a unique 
feature . The window-brothels of Utrecht 
are situated on a long row of house
beats along "het Zandpad". You can 
either drive past in your car or make a 
complete circuit on foot. Follow the 
signs "Utrecht-Centrum" and then head 
for the place where the sky is lumineus 
with the headlights of cars that just 'hap
pened' to drive past the houseboats. 

BREDA: officially, there are no window
brothels in Breda, but what they do 
have is a very unusual eratic arcade, on 
the Haagweg just outside the town cen
tre. lt consistsof a long, wide, covered 
passageway with window-brothels. 
You have to pay to get in , but apart 
from that, everything works just the 
same as in other red light districts. • 

BRIEFLY: 

ARNHEM: SPIJKERKWARTIER 
GRONINGEN: THE VISHOEKIHOEKSTRAATI MUURSTRAAT 

AREA AS WELLAS THE NIEUWSTAD 
LEEUWARDEN: DE WAEZE 

DEVENTER: DE BOKKINGSHANG 







Naar aanleiding van de 
enquete 'hoe denken prosti
tuées over hun klanten' in 
nummer 11 van de Pleasure 
Guide, kwamen er veel reac
ties van klanten die ook graag 
de andere kant belicht zagen. 
We vroegen daarom aan 
verschillende klanten hoe hun 
ideale prostituée er uit ziet. 

De 'enquete ' werd gehouden onder 
klanten van raamprostituées. De gemid
delde prijs die de ondervraagde klanten 
betalen, is 75 gulden en dat vinden ze 
over het algemeen een normaal tarief. 
Een enkeling gaf te kennen boos te 
zullen worden als de prijzen omhoog 
gaan en minder of niet meer te zullen 
gaan. Eén zeurpiet schreef erbij dat hij 
toch niets te maken heeft met het feit 
dat prostituées belasting moeten gaan 
betalen! 

Klanten vinden dat ze meestal goed 
behandeld worden, maar klacht num
mer één is het gevoel dat ze zo snel 
mogelijk weer de deur uitgewerkt wor
den. Bijna alle klanten hadden ooit een 
negatieve ervaring en een enkeling 
trof het regelmatig slecht. Dat had 
altijd te maken met geld; ergens (extra) 
voor betalen en niet krijgen wat beloofd 
werd. Klanten die liever naar clubs 
gaan, schijnen beter af te zijn. 
Ze hebben daar langer de tijd om 
iemand te leren kennen en er wordt met 
vaste prijzen gewerkt. 

In the last issue we pu 
the outcome of a surve 
among prostitutes on 
subject of their customE 
Many of our readers p 
out that there are two 
to every story. So, this 
we asked a number of 
tomers about their expe 
en ces with prostitutes. 

We interviewed only customer 
dow-prostitutes. The majority ~ 
average price of 7 5 guilder an 
this as normaL One person 
would be very pissed-off if the 
went up; he would go less ofte1 
going. Another said it was no <1 

of his that prostitutes were nü\ 

The customers say they are g 
treated well, although most of 
complain that prostitutes try t 

of you as soon as your time is 
They have all had a bad expe · 
some point; one customer sa~; 
pens frequently . The trouble is 
about money: paying (extra) fo1 
thing that does not take place. 
The general idea is that custo 
clubs get a better deal because 
have more time to get to knü\' 
one and the prices are fixed. 

Practically everybody says tha· 
tutes take enough care over the 
appearance. One person wouk 
if the outfit left sarnething to th 
nation. Another writes that he 
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Naar aanleiding van de 
enquete 'hoe denken prosti
tuées over hun klanten' in 
nummer 11 van de Pleasure 
Guide, kwamen er veel reac
ties van klanten die ook graag 
de andere kant belicht zagen. 
We vroegen daarom aan 
verschillende klanten hoe hun 
ideale prostituée er uit ziet. 

De 'enquete' werd gehouden onder 
klanten van raamprostituées. De gemid
delde prijs die de ondervraagde klanten 
betalen, is 75 gulden en dat vinden ze 
over het algemeen een normaal tarief . 
Een enkeling gaf te kennen boos te 
zullen worden als de prijzen omhoog 
gaan en minder of niet meer te zullen 
gaan. Eén zeurpiet schreef erbij dat hij 
toch niets te maken heeft met het feit 
dat prostituées belasting moeten gaan 
betalen! 

Klanten vinden dat ze meestal goed 
behandeld worden, maar klacht num
mer één is het gevoel dat ze zo snel 
mogelijk weer de deur uitgewerkt wor
den. Bijna alle klanten hadden ooit een 
negatieve ervaring en een enkeling 
trof het regelmatig slecht. Dat had 
altijd te maken met geld; ergens (extra) 
voor betalen en niet krijgen wat beloofd 
werd. Klanten die liever naar clubs 
gaan, schijnen beter af te zijn. 
Ze hebben daar langer de tijd om 
iemand te leren kennen en er wordt met 
vaste prijzen gewerkt. 

In the last issue we published 
the outcome of a survey 
among prostitutes on the 
subject of their customers. 
Many of our readers pointed 
out that there are two sides 
to every story. So, this time, 
we asked a number of cus
tomers about their experi
ences with prostitutes. 

We interviewed only customers of win
dow-prostitutes. The majority pay an 
average price of 7 5 guilder and regard 
this as normaL One person said he 
would be very pissed-off if the price 
went up; he would go less aften or stop 
going . Another said it was no concern 
of his that prostitutes were now taxed. 

The customers say they are generally 
treated well, although most of them 
complain that prostitutes try to get rid 
of you as soon as your time is up. 
They have all had a bad experience at 
some point; one customer says it hap
pens frequently. The trouble is always 
about money: paying (extra) for some
thing that does nat take place. 
The general idea is that customers in 
clubs get a better deal because they 
have more time to get to know some
one and the prices are fixed. 

Practically everybody says that prosti
tutes take enough care over their 
appearance. One person would prefer i 
if the outfit left sarnething to the imagi
nation. Another writes that he always 



Vrijwel alle klanten vinden dat prosti
tuées voldoende aandacht aan hun ver
zorging schenken . Over kleding wordt 
nog wel opgemerkt dat er niets meer 
te raden overblijft. Eén klant schreef 
onderaan het enquete formulier het 
verhaal dat hij zijn vaste meisje altijd in 
bepaalde kleding wil zien en die kleding 
dan zelf meebrengt. Ze mag ze ook 
altijd houden als ze het mooi vindt. 
Misschien een goede tip? 

Lang niet alle klanten die de vragen 
beantwoordden, hebben het gevoel dat 
de prostituée daadwerkelijk plezier heeft 
in haar werk. Dat vinden wij een opval
lende uitkomst en daar besteden we in 
de volgende Pleasure Guide dan ook 
aandacht aan. Heeft u hier een mening 
over; laat het ons weten! 

Op de vraag of men het idee had dat 
er voldoende met condoom wordt 
gewerkt , werd positief gereageerd, al 
had men altijd wel twijfel over anderen . .. 

Verder staan klanten compleet achter 
het feit dat prostitutie-bedrijven aan 
bepaalde regels moeten voldoen, maar 
betwijfelen ze of ze niet zouden gaan als 
het bedrijf waar hun favoriete prostituée 
werkt, niet aan de regels voldoet! 

Tenslotte, zo ziet volgens klanten de 
ideale prostituée eruit: goed verzorgd, 
mooi , met uitstraling, geduldig en vrien
delijk. Bovendien moet ze geld niet zo 
belangrijk vinden. 
Kortom: het prototype van een stewar
dess. Kom op klanten, dit kunnen jullie 
niet serieus menen! • 

brings some things along for his regular 
girl to wear; anything she likes she can 
keep. Now there is an idea! 

A lot of the customers we interviewed 
were not convineed that prostitutes real
ly enjoy their work. We think that this is 
quite a remarkable result and we will 
definitely come back to it in the next 
Pleasure Guide. If you have any views 
on this, let us know! 

The general impression is that prosti
tutes have a good track record when it 
comes to practising safe sex, with a few 
exceptions. 

They all agree that prostitution business
es should conform to certain rules, but 
say it is doubtful they would stop going 
to their favourite prostitute if she ~ 
worked at a J3llace that was not up to 
scratch. 

Finally, according to the customers, the 
'perfect prostitute ' has style and person
ality, she is beautiful, patient and friend
ly and she doesn 't do it just for the 
money. 
Come on, guys, you must be joking. 
You're thinking of a stewardess. • 
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Hollandaise 
Escort - service 

070. 38918 79 

For an exclusive lady 
companionship private or hotel. 

.•• what everyone should be seen wearing ... 

.. The EASY .. 
extra moist condoms 
11
0 pleasure toslip into 

for the werking girls! .. 

PRIVATE OR HOTELVISIT 
DINNER DATING 

PERSONAL GUlDES 

PHONE 020 - 600 23 54 

Vrij Veilig met MONDOS condooms ~ 

Mondos Nederland BV, Postbus 228, f O~ 
2130 AE Hoofddorp. Tel:31+023 563355 ~l- · - / 

~~~. 
Mondos condooms heeft de ISO 9002 goedkeuring en zijn zeer veil ig . et Ondere (fle//·· 
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Ingezonden brief 

"Daar stond ik dan, met mijn hoofd in 
de wolken, mijn voeten op glad ijs en 
mijn hart bij haar. Ze zou om 12.00 uur 
met de trein uit Rotterdam komen. 

Eindelijk was er dan die afspraak. Het 
was haar idee. Ik zou haar laten zien 
hoe mooi Amsterdam is. Ik had haar 
ontmoet in Den Haag. Ze stond daar zo 
onschuldig, keek me zo lief aan. Ze was 
zo zuiver. Na enkele keren sex met haar 
gehad te hebben, wilde ik haar alleen 
nog maar liefhebben. Zij en ik op gelijk 
niveau en beiden een leuke tijd hebben. 
Ze was ook anders dan andere meiden 
uit het vak. Ze wist nog de waarde van 
het geld, was niet verwaand, had een 
opleiding en ze had bewust gekozen 
voor de prostitutie. Ze was eigenlijk de 
ideale vrouw: lief, intelligent, zelfstandig, 
mooi , vrolijk, etc. Ze was toch anders? 
Ze had me verteld hoe belangrijk ze een 
persoonlijke basis en vertrouwen met 
klanten vond. 

Na drie treinen had ik het hele station 
uitgekamd, zonder resultaat. Inmiddels 
kwam de vierde trein. Voeten onderuit, 
hoofd op de stoeptegels, hart gebroken, 
tranen in mijn ogen van verdriet, van 
razernij. Geheel vertwijfeld. Was ik dan 
zo 'n lul, was ik er in gestonken? Nee, zij 
is anders. Is haar iets overkomen? Wat 
te doen? 

Uit rancune toch maar over de Wallen. 
Eigenlijk had ik er geen zin in, maar ik 
moest toch wat. Ik had tenslotte toch de 

Letter to the Editor 

'There I was, head in the clouds, feet 
planted on a slippery platform and my 
heart with her. She was going to arrive 
by train from Rotterdam at 12.00. 

At last we had a date. The idea was 
hers. I was going to show her how 
beautiful Amsterdam is. I met her in 
The Hague. She had been standing 
there, so innocent, looking at me so 
sweetly. She was so pure. 
After a couple of times all I wanted was 
to love her. Both of us having a good 
time as equals. She was different from 
the other girls as wel!. She still knew thE 
value of money, hadn't been spoiled. 
She was educated and had consciously 
decided to go into prostitution . 
She really was the perfect woman: 
sweet-tempered, intelligent, indepen
dent, beautiful, cheerful and so on. 
She was special, right? She'd said to ffi( 

how important it was for her to have a 
special tie with a elient based on mutuë 
trust. 

Three more trains had arrived from 
Rotterdam. l'd looked for her all over 
the place without catching so much as ; 
glimpse. The fourth train arrived. I was 
reeling by then, heart-broken, tears of 
anger and disappointment in my eyes, 
feeling utterly desperate. 
She had been leading me on, and I fel! 
for it like a stupid git. No. She's not lik( 
that. Maybe sarnething happened to 
her. What to do? 



hele dag vrij gehouden . En daar stond 
een beeldschoon meisje. Ik had haar al 
eerder gezien, maar was niet naar bin
nen gegaan omdat ze te onwerkelijk 
was, gewoon lief en warmte uitstralend. 
Haar grote ogen warmden mij op, mijn 
tranen droogden en ik ging naar bin
nen . Ze vroeg waar ik vandaan kwam. 
Ze bedoelde welke stad; ik verstond 
waar kom je nu net vandaan. Ze was 
begrijpend, haar lieve gezicht troostte 
me en haar lippen omsloten mijn erec
tie . De geboden 100 gulden werden al 
snel150. Het was zo geweldig. Ik kwam 
weer helemaal tot rust. Wat zijn prosti
tuéestoch geweldig. Wat boffen wij 
mannen toch! Ik zou haar wel altijd bij 
me willen hebben. Ik bood haar aan te 
blijven tot zes uur als ze daarna mee uit 
eten ging. Ze had al een afspraak. 
De 150 gulden werden 300. Ze kwam 
naast me liggen. Het was gewoon lekker 
ontspannend. En ze is zo mooi , zo lief. 

Ik denk er over om eens een afspraak te 
maken. Ik zal in ieder geval niet tever
geefs op de trein hoeven te wachten, ze 
woont in Amsterdam. Zonder klaar te 
zijn gekomen, sta ik weer op de Wallen. 
Wat nu?" 

Als ik Goedele, Xaviera of Mona zou 
heten, zou je op deze plek vast en 
zeker een psychologische verhande
ling lezen in de hoop jou weer stevig 
met je beide beentjes op de grond te 
krijgen . 
Pas op dat je nu niet tevergeefs op de 

tmm 'laat te wachten!~ 

Out of spite I went to the Red Light 
District. I didn't really feellike it, but 
what can you do. I had the day off work 
anyway. And then I saw this gorgeous 
girl. I'd seen her before but hadn 't gone 
in, because it seemed.toa good to be 
true. She looked lovely and warm. 
Her big eyes comforted me, my tears 
dried and I went inside. She asked me 
where I was from and I thought she 
meant 'What have you been doing?' . 
She was very sympathetic, her sweet 
face consoled me and her lips closed 
around my erection . The 100 guilders 
soon became 150. It feit so good that I 
became completely calm again. 
Prostitutes are just wonderfut and men 
are extremely lucky. I would have liked 
to keep her with me forever. I affered 
to stay till6 o 'clock if she would go out 
to dinner with me that evening. She 
already had a date. The 150 guilders 
became 300. She lay down next to me. 
It had been so relaxed. And she was so 
beautiful, so sweet. 

I might ask her out sometime. At least I 
won't have to wait for her at the station 
to show up, she lives in Amsterdam. 
Without having had an orgasm, I'm 
back on the streets. What do I do now?" 

The likes of Goedele, Xaviera or 
Mona would a/most certainly respond 
with a psychologically sound piece of 
advice in an attempt to get your feet 
firmly back on the ground. 
Take care you don 't end up waiting at 
the tmm,top tn uatnl ~ 



Eén van de meest voor
komende fantasieën van 
mannen is om sex te hebben 
met een vrouw en daarvoor 
betaald te worden. Maar wat 
voor soort vrouw is bereid te 
betalen voor sex? Een vrouw 
kan toch een willekeurige 
kroeg of sportclub inlopen 
en op haar wenken bediend 
worden? Zijn sommige 
vrouwen dan zo wanhopig of 
onaantrekkelijk dat ze voor 
sex willen betalen? 

Helemaal niet! Ik heb persoonlijk 
meer dan 300 klanten gehad. 
In mijn ervaring zijn deze vrouwen 
van meer dan gemiddelde intelligen
tie en hebben ze een gezond 
lichaam, een gezonde mentaliteit en 
een sterke behoefte aan sex. Sommige 
waren getrouwd, anderen gescheiden. 
Er waren geslaagde zakenvrouwen bij . 
Ze waren allemaal uit op goede sex, op 
een intieme en fantasie-rijke manier, 
niet alleen maar vrijblijvende sex met 
een vreemde. 

Het zijn voornamelijk vrouwen van in 
de dertig die hun sexleven zelf willen 
besturen, die eindelijk eens een geheime · 
wens in vervulling willen zien gaan of 
die een nieuwe en spannende ervaring 
willen hebben met iemand die er een 
beroep van heeft gemaakt om een 

To have sex with a woman 
and to be paid for it is one of 
the most common of all male 
fantasies. But what kind of 
woman would actually pay fm 
having sex? Can't a woman 
walk into any bar, or fitness 
club and find sex on offer for 
free? Are the woman who pay 
for it only the unattractive, 
the overweight or the desper
ate who can only attract men 
with their money and not 
their charms? 

Absolutely not! In my experience wit 
over 300 clients l've found these 
women to be of above average 
intelligence, with healthy boclies 

and healthy attitudes and strong sexual 
drives: Some married, some divorced, 
some successful business women . 
All of them looking for a quality , fanta
sy, intimate experience and not just 
casual sex with a stranger. 

They are mostly women who are in 
their 30 's whohave decided to take 
control of their own sexual needs, to 
finally live out their secret desires or to 
experience sarnething new and excitinf 
with someone who is professionally 
dedicated top pleasing the lady and not 
just himself. 
A successful escort should be physically 
fit , should know how to listen to a 



vrouw te laten genieten in plaats van 
alleen aan zichzelf te denken . 
Een goede escort is lichamelijk gezond, 
begrijpt vrouwen en is een goede luiste
raar. Hij moet in staat zijn om de rol te 
spelen of de positie in te nemen die de 
specifieke behoefte van zijn klant ver
eist. Bovenal moet hij een geheim kun
nen bewaren, want vrouwen stellen 
discretie op prijs. 
In tegenstelling tot mannelijke klanten 
zijn vrouwen niet alleen uit op een 
orgasme. Een vrouw wil een volledige 
sexuele ervaring: iets dat romantisch, 
erotisch, ondeugend of afwijkend is, 
gecombineerd met sfeer, spanning en 
(soms) een vleugje humor. Geen sex met 
een kompleet onbekende, maar sex met 
een onbekende die kompleet is . • 

ChiangMJi 
Longest established traditional 
Thai massage in Amsterdam. 

Barndesteeg 9 
Amsterdam (Centrum) 

Tel. 020 - 623 78 70 

7 dagen per week open van 
11.00 tot 24.00 uur. 

woman and what to listen for, and be 
able to assume any role or position his 
elient wishes in order to satisfy her 
desires. 
Above all he must know how to keep a 
secret, because women value diseretien 
unlike male clients, female are not just 
looking for an orgasm but a complete 
sexual experience, romantic, erotic, 
naughty or kinky combined with atmos
phere, suspense and sometimes, a bit 
of humour. Not sex with a perfect 
stranger, but sex with a stranger who 
is perfect! • 

Escort Guide 
Service 

Sinds 1970 
phone amsterdam 

020 - 6390696 



Carla en Ben zijn bijna 14 
jaar getrouwd. Ze hebben 
financieël niets te klagen, 
houden van elkaar en dach
ten dat niets hun geluk nog 
in de weg kon staan. 
Tot Ben door een plotselinge 
ziekte zo goed als impotent 
raakte en daardoor bijna zijn 
huwelijk op de klippen zag 
lopen. 

"We hebben het op alle mogelijke 
manieren geprobeerd", vertelt Carla. 
"Het is niet zo dat Ben helemàal geen 
gevoel meer heeft, hij krijgt alleen geen 
erectie meer. Je houdt van elkaar en we 
zijn al een behoorlijke tijd getrouwd. 
Het zou belachelijk zijn om uit elkaar te 
gaan, alleen om het feit dat je man ziek 
is en geen erectie meer krijgt! 

Maar toch mis je iets. Ik ben en blijf een 
mens en heb zo m'n behoeftes. Daar 
kan ik niets aan doen. Voor Ben is dat 
vreselijk. Hij was als de dood dat ik bij 
hem weg zou gaan of achter zijn rug 
om de liefde zou bedrijven met iemand 
anders. Hij zei op een gegeven moment 
dat hij dan nog liever zelf iemand uit zou 
zoeken waar ik mee naar bed kon gaan 
wanneer ik daar behoefte aan had. 
Ik vond de gedachte daaraan in eerste 
instantie afschuwelijk. Toch speelden er 
op een gegeven moment wel een aantal 
zaken. Het was niet zo dat ik een relatie 

Carla and Ben have been 
married for almost 14 years. 
They were well-off, stillloved 
each other and they thought 
they had it made. 
That is, until a sudden illness 
left Ben practically impotent, 
which nearly led to the col
lapse of their marriage. 

"We did everything we could," says 
Carla. "It is not as if Ben has no feeling 
left, he just doesn't have an erection. 
We stilllove each other and we 've been 
married for quite a long time. It would 
be ridiculous to split up because your 
husband is ill and no Jonger able to hav1 
an erection! 

Yet you do miss something. I'm only 
human and I can't help having certain 
needs. It is awful for Ben. He was 
scared to death that I was going to leav( 
him or sleep with someone else behind 
his back. At one point he said he would 
rather look for someone who I could 
have sex with when I wanted to. 
I was horrified at the whole idea. But · 
there were other things to consider. 
I mean, I wasn't having affairs or sleep
ing with people, but once in a while l'd 
be attracted to someone and Ben would 
notice that. 

In the end he phoned up some organi
sation and talked to someone about our 



aanging of sex had met een ander; 
maar ik voelde me soms toch aan
getrokken tot bepaalde personen en 
Ben merkte dat. 

Uiteindelijk heeft hij toen iemand van 
een organisatie gebeld om erover te 
praten en van diegene ook een tele
foonnummer gekregen van een gigolo. 
Dat ging buiten mijn weten om. Toen 
hij me dat een tijd later vertelde en in 
dat gesprek zei dat hij iemand wilde vin
den die professioneel met mij om zou 
gaan, werd ik eerst heel boos. Hoe kon 
hij zo met mij omgaan en van mij ver
wachten dat ik dat zou doen? Later 
dacht ik, oké als je vindt dat ik dat moet 

doen, dan doe ik dat maar. Toch merkte 
ik aan mezelf dat ik het wel spannend 
vond. Nuchter nagedacht was het ook 
een heel praktische oplossing. Ik wilde 
Ben niet kwijt en hij mij niet. Daarom 
waren we bereid om alles te doen, hoe 
extreem ook, om bij elkaar te blijven. 

We hebben er eindeloos over gepraat 
met z'n tweetjes en Ben heeft dat tele
foonnummer van die gigolo uiteindelijk 
zelf gebeld en een afspraak gemaakt. 
We hadden afgesproken dat Ben het 
laatste woord had. Als hij hem niet 
geschikt zou vinden, zou het niet door
gaan. 

problem. This persongave him the 
phonenumber of a gigolo. I had no idea 
he was doing this. 
When he told me he wanted someone 
to take care of my sexual needs on a 
professional basis, I was very angry at 
first. How could he do sarnething like 
this and expect me to go along with it? 
But then I thought, okay, if this is what 
you want me to do then I'll do it. 
lt was quite an exciting prospect in a 
way. And from a purely practical point 
of view it was the salution to our prob
lem. I didn 't want to lose Ben and he 
didn't want to lose me. We were pre
pared to do anything, whatever it took, 
to stay together. 

We had many long talks about it until 
one day Ben phoned up that gigolo 
himself and made an appointment. 
The deal was that Ben would make 
the final decision. If Ben feit he was 
not suitable, we would call the whole 
thing off. 

We met him in a hotel. He was friendly 
and understanding as wellas attractive. 
The idea of Ben watching us did come 
up in the conversation, but as far as I 
was concerned that was out of the ques
tion. lt was only going to make it more 
painful. That first time I stayed with him 
for three hours. lt was a very unusual 



We spraken af in een hotel. De gigolo 
bleek aantrekkelijk, maar ook aardig en 
begripvol. Ik wilde niet dat Ben erbij zou 
blijven, hoewel daar wel even over werd 
gesproken. Dat leek me niet echt tact
vol. Sterker nog, ik moest er niet aan 
denken. Dat zou alles alleen nog maar 
pijnlijker maken. Die eerste keer bleef ik 
drie uur bij hem. Dat was een heel 
vreemde ervaring. Ik ben een vrij ner
veus en best onzeker type wat mijn 
lichaam en sexualiteit betreft. Niet met 
Ben want voor hem ren ik rustig naakt 
door het huis. Als je al zo lang getrouwd 
bent, hoef je je niet onzeker te voelen. 
Ik heb ook al die jaren alleen sexueel 
kontakt gehad met Ben, dus ik kon me 
niet voorstellen 
hoe het zou zijn 
met iemand 
anders. 

Ik wist toen we 
die afspraak met 
deze gigolo had
den gemaakt 
niet wat ik kon 
verwachten of 
wat er zou kun
nen gebeuren. Ondanks de onzekerheid 
had ik wel binnen 30 seconden mijn 
kleren uit! Ik stond dan ook behoorlijk 
te kijken van mezelf. Hoewel ik me nog 
steeds schuldig voel ten opzichte van 
Ben, levert de gigolo blijkbaar goed 
werk, want het lijkt alsof ik wakker ben 
geworden. Toen hij bij het eerste con
tact vroeg of ik nog speciale wensen 
had, zei ik nee. Door de situatie met 
Ben had ik al lange tijd geen wensen 
meer. Ik stond daar ook niet meer bij 

lees verder op pagina 34 

experience. I'm quite self-conscious and 
insecure about my body and my sexuali
ty. Nat with Ben, of course. When 
you've been married for as long as we 
have, you no langer have a reason to 
fee! insecure. But in all these years I 
never had sex with anybody but Ben, 
so it was hard for me to imagine what it 
would be like with someone else. 

When we made this appointment with 
the gigolo I had no idea what to expect. 
But despite my insecurity I had my 
dothes off in 30 seconds. I was amazed 
at myself. Although I still fee! guilty 
about it, going to a gigolo seems to do 
the job. It is as if someone wake me up. 

When he asked 
me at our first 
meeting if I had 
any special 
wishes, I said 
"No, let's just 
see what hap
pens". I really 
hadn 't given it 
much thought 
for a long time 

because of the sit
uation with Ben. But nowadays I am in 
a position to know what I want. 

I visit my gigolo regularly. It is no long er 
just about sex, we do a lot of talking as 
wel! . However, it would never have hap
pened if Ben hadn't become ill. 
Desperate situations cal! for desperate 
measures. It doesn 't make either of us 
very happy, but Ben prefers it to me 
having an affair that might turn into 
sarnething more serious. It sounds a bit 

continue reading on page 34 
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Prostitutie-klanten 
opgelet! 

Stichting Man & Prostitutie 
organiseert bijeenkomsten voor 

hen die eens (anoniem) met 
andere klanten willen praten. 

Voor info: Postbus 56, 
1000 AB in Amsterdam 

of 020 - 625 84 29 
(11-18 uur). 

Oude nummers 

Wilt u graag de vorige nummers van de 
Pleasure Guide in uw bezit krijgen? Maak 
dan fl. 5,50 of 100 BF per nummer, over 
op bankrekening 54.81.41.339. t.a.v. 
Mariska Media in Amsterdam (giro van de 
bank 6269). Doe dat onder vermelding 
van uw naam en adres en het nummer 
van de betreffende uitgave. Het bedrag is 
incl. verzendkosten. 
De Pleasure Guide wordt discreet 
verstuurd in een blanco eveloppe! 

Wilt u ook een oproep 
plaatsen? Schrijf dan een 
briefje naar de redaktie: 

Postbus 586 
1000 AN Amsterdam 

Stuur de bon voor een jaarabonnement naar: 
Mariska Media, postbus 586, 1000 AN in Amsterdam. 

-----------------------------------------------------------------------, 
BON VOOR EEN JAARABONNEMENT OP DEPLEASURE GUlDE 

Ja, ik abonneer mij voor een jaar op dePleasure Guide. Ik maak fl. 20,- of 
voor België BF 350, over op ABN/ AMRO bankrekening nr. 54.81.41.339. 
t.a .v. Mariska Media in Amsterdam (giro van de bank 6269) . Ik ontvang van u 
de eerstvolgende vier nummers. 

naam ........ ............... ......................... ....................................................... . 

straat. .............. ......................................................................................... . 

postcode ....................... . plaats ................................................................ . 

telefoon ...................................................................... .............................. . 

handtekening ......................................... .. ................. .. ........................ ...... . 

~ 
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stil. Ik zei, we zien wel en heb me aan 
alles over gegeven. Nu is dat anders en 
kan ik wel wensen hebben. 

Nu ga ik regelmatig naar 'mijn ' gigolo. 
Het is al lang niet meer alleen maar sex, 
we praten ook veel. Het blijft een soort 
van nood-oplossing, iets wat nooit zou 
gebeuren als Ben niet ziek was gewor
den. Dus echt gelukkiger worden we er 
allebei niet van. Maar vooral Ben heeft 
dit liever dan dat ik zomaar met iemand 
het bed in zou duiken, met het risico dat 
er een relatie uitgroeit. Dat klinkt erg 
hard en in tegenstrijd met hoe ik in 
elkaar zit maar zoals ik al zei, ik ben en 
blijf een mens met gevoelens, behoeften 
en fantasieën . 

Ik hoop niet dat mensen die dit verhaal 
lezen denken, 'hoe kan dat mens'! Ik 
ben iemand met een goede afkomst en 
toch een zeker niveau. Ik had nooit kun
nen denken dat dit allemaal zo zou 
lopen en dat ik nog eens zou betalen 
voor sex. Ik hoop natuurlijk dat Ben 
weer beter wordt en ik geloof niet dat 
onze relatie hierop stuk zal lopen. 

Het gaat momenteel niet zo goed met 
Ben z'n gezondheid en ik ben erg bang 
voor de toekomst. Op de vraag of ik 
hier als Ben niet meer beter wordt mee 
doorga, wil ik geen antwoord geven. 
Dat is te emotioneel voor me. Ik hou 
van Ben, hij is en blijft de enige man in 
mijn leven. Maar op dit moment kan hij 
me niet geven wat ik nodig heb. En als 
dit dan een oplossing kan zijn, dan moet 
dat maar". • 

harsh and not like the kind of person I 
am, but as I said before, l've got fee
lings, needs and fantasies just like the 
next person. 

I do hope that nobody reading this inter
view wil! think 'How could she! '. 
I mean, I have a certain social standing, 
I'm not common or anything. It never 
occurred to me things might turn out 
like this and that I would be paying for 
sex. I do hope that Ben will reeover his 
health; meanwhile I can't see us splittin~ 
up over this. 

He is not doing too wel! at the moment 
and I fee! very anxious about our future 
Don't ask me whether I'm going to 
carry on with this if Ben never gets we 
again. It is too upsetting to think about. 
I love Ben, he is and always will be the 
only man in my life. At the moment he 
can't give me what I need. And if this · 
a way out, then that' s it. " • 



OPROEP /PERSBERICHT 

GESPREKSGROEP VOOR ECHTGENOTES OF VASTE PARTNERS 
VAN PROSTITUÉE-BEZOEKERS 

Het is bekend dat ook veel getrouwde mannen of een duurzame re latie 

hebbende mannen gebruik maken van de diensten van prostituées. 

Voor echtgenotes of een vaste partner kan d it een moeilijkheid zijn. 

Ten behoeve van vrouwen die moeite hebben met het prostituée-bezoek van 

echtgenoot of geliefde, en behoefte hebben eens met andere vrouwen- met 

vergelijkbare ervaringen- daarover te praten, organiseren de Stichti ng MR70, 

onafhanke lijke organisatie voor o.a. ook seksuo logische en relationele 

hulpverlening en de Stichting Het Prostitutie Informatie Centrum, d it najaar 

een aantal bijeenkomsten. 

Op de bijeenkomsten kunnen aan de orde komen: zich miskend voelen, 

prostitutie-bezoek als vorm van ontrouw, zijn (voortdurende) leugens, angst 

voor ziekten, onbegrip voor wat hem drijft, enzovoort. 

De bijeenkomsten hebben plaats bij MR70, en zullen begeleid worden door 

een stafmedewerker van MR70 en vanuit Het Prostitutie Informatie Centrum. 

Vrouwen die zich voor deze bijeenkomsten wi ll en aanmelden, kunnen dat

bij voorkeur- schriftelijk doen bij Stichting MR70, Sarphatistraat 620- 626, 

1018 AV Amsterdam, t.a.v. H.P. Gramberg. 

Stichting MR70, Hans Peter Gramberg, Sarphatistraat 620- 626, 

1018 AV Amsterdam, 

tel. 020- 624 54 26 (ma. av. en verder 's middags dinsdag t/m donderdag) 

of: 627 66 44. 

Stichting P.I.C., Mariska Majoor, Enge Kerksteeg 3, 1012 GV Amsterdam, 

te l. 020-420 73 28. 





Clubs, escort, privéhuis en soms enkele 
zeer bijzondere, selecte privé-adressen. 
Ofschoon we ongetwijfeld, ook na 25 jaar nog steeds fouten 
maken, proberen wij steeds opnieuw via selectie van cliëntele en 
gastvrouwen onze doelgroep te bereiken. Met o.a. de trefwoorden: 
rust, beschaving, stabiliteit, betrouwbaarheid, erotische uitstraling. 

Amsterdam, Buitenwieringenstraat 3/5, 020 - 622 27 85 
7 dagen van 12.00 - 03.00 uur. 

alle creditcards geaccepteerd. 

Hoogachtend] Bik 
Sind,· 25 jam: 


