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Obscene gebaren man
van onze verslaggeefster 

ARNHEM - Een proStituee in de Spijkerstraat ARNHEM - Twce surveillanten in burger van de 
bedt vann.acht om 2.15 uur een 41cjarige Arnhemse politIc hebben gisteren om 21.20 uur 
ArnhCIDJllt!I' in h.aar hmer opgesloteU- een 27:iarige Nijrnegenaar die obscene gebaren 

tegen pIY,~.tituees uit het Spijkerkwartier maak
De man was in eer..1:e instantie bereid tweehon te, aangdiouden. De man ging hinderlijk om de 
derd gulden te betalen voor de diensten van de nek van de vrouwen hangen. ontblootte het 
Vl'OUW. Toen bet erop aan kwam. was hij echter bovenlichaam en toonde bovendien zijn ge
niet van plan te bet:aIen. De man werd vervol- slachtsdeel aall een hond. 

_ gens agreossief. maar de vrouw ken ontkomen. 
ze sloot de man in de kamer op en belde de Arnhemse Courant 22-05-92 
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REDAcnE XANDRA VAN GELDER 

Nagels lakken, epileren en Volgens de organisalie zijn veel Evangelie brengen met gratis nagelskeuvelen over God. Lcerlingen hoeren in het vak beland van· 
van de internationale evangeli· wege hun maalSChappclijke en lakken en thermoskan vol koffieselle Discipleship Training sociale ach~ergrond. lIet zijn 
School liepen een wonderbaar· mensen die hulp behoeven. Ze 
lijke stage op de Amslerdamse moeten het gevoel hebben dal 
Wallen. Vanwege een praktijk. ze niet aileen uit begeerte ge
periode boden de leerlingen af· waard~rd worden. jeugd met 
gelopen maanden prostilUees een Opdracht biedt ze vriend
een gratis schoonheidsbehan· schap, liefde en de weg naar 
deling aan in de hoop zelf wat God.
 
begrip Ie krijgen voor "needy
 Het leerlingenteam leefde en 
people". werkte tijdcns de operatie The 
De leerlingen zijn verbonden Shilling Light op de Wallen. 
aan de internaiionale evangeli· Twee aan lwee brachten ze be
sehe organisatiejeugd mel een zoeken op d~ werkplek van de 
Opdracht. Doel is vriendschap prosliwees, ',vaar dan de gordij· 
sluiten met maatschappelijk nen werden gesloten voor cen 
uitgestotenen, van hongerige manicure onder het genOI van 
rebellen in Zuid-Amerika tot thee of koffie uit de thermos-
straat-alcoholisten in Holly· kan. Tussell de bedrijven door 
wood. Ze doen niet aan "bible werd er over het evangelic ge
banging". ze wijzf:n geen :wn· praat of geheden. Dij het ver· 
daars aan en verwensen nie trek tieten zc cen roo~ mel eer, 
mand naar de hel. De organisa· boodschap achter.
 
tie in Amslerdam' telt twee
 Een woordvoerder van De 
honderd stafleden. Twee Rode Draad, een Amsterdamse 
afdelingen zetelen in Apel· belangenvereniging voor pros· 
doom en Epe. tituees, kijkt het wat lacherig 
De Amerikaanse Alys Blake aan. "De meeste hoeren zijn 
ley, cen manicure die haar slim genoeg om er doorheen te 
praklijk opgaf om het evange pri kken, hoor, Bet is nat uurlij k 
lie te gaan verkondigen, is het weI lekker 20'n gratis schoon
brein achier de missie op de heidsbehandding. Maar een 
W"llen. "Een sucees, werke beetie heer stuurt 7.e geweon 
lijk", venelt Barbara johnson, . weg.
 
begeleidsler van de groep. Heel
 "Ze viuden ons geloof ik zielig. 
wat prostitu~es bleken belang AIs je vrijwil:ig de prosti tu tie in 
stelling Ie hebbcn voor de be· gaat, denkf.n zij, dan is er ielS 
handeling, maar slechts een mis mel je, Laat ze maar. We 
enkel meisje heeft werkelijk moeten er we1 om lachen." 
"de Beer ontvangen". (Linda Aren(l~en)Folo Dlnancl van dc. Wal 

de Volkskrant 05-05-92 

18 



i 

Miljoen Nederlanders houdt zichmet aan veilige seks
 
Ult allerlel onderzoeken bllJkt 
staeds meer ciat mensen veel we-
ten over risico's en preventie van 
besmetting mel HIV, het virus dat 
aids veroorzaakt. Steeds mlndar 
mensen vinden dat vQilige sel<s 
geen echte seks is. Maar nog lang 
nlet lederaen hondelt daar ook 
naar. Jaarlijks 12 procent van de 
Nedertandse volwassenen (een 
mfljoen mensen) houdt zich niet aan 
deVTij-veilig-adviezen. 

van Istanbul 
Ankara- De bekende Turkse hoe
renmadam Mathild Manukyan heeft 
opnieuw beves(igd clal, ook 31 is het 
'ouctste beroep van de werelrl' nog 
stp.eds geen eerbaar beroep. er wei 
goed geld in vall te verdienen. Yoor 
het twecde achtereenvolgende jaar 
is zij de hoogsle belastingbetaler 
van lst.1nblll. waar 40,S pro<ent van 
de (Otale Turlue bel<l$ting wordl 
geind. Manukyan is over het vorig 
jaar voor ruim een miljoen gulden 
aangeslagen. Haar illkomsten ko
mell grotendeels uit l.Je 24 l.>orl.Jelell 
die ze in Istanbul bez:it. 
Hoewel het aantal buit~Jlshuis wer
kende vrouwcn in de stedelilke ge
biedcn in Turkije nog steeds Iliet 
hoge" is dan I 5 pro<ent, is ook de 
vijrde hoogste belastingbetaler in is
tanbul ecn vrouw; Tilrkan Oszeven, 

Maar de reep om maer - aange
paste - voorlichting mag ook bJijken 
uit de tientaJlen onderzoeken die In 
Ede werden gepresenteerd op het 
symposium 'Onderzoek en aids-
Yeorlichting', georganiseerd door 
de Raad voor Gezondheidsonder
loek en de Nationale Commissle 
Aids-Bestrijding. 5choolkinderen 
weten bij voorbeeld vaak heel goed 
hoe het hoort maar zijn ook bereid 
voor zichzelf uitzonderingen te ma
ken. En dat geldt ook voor bij voer
beeld prostituees en hun klanten; 8 
procent van het totale aantal vagi
nale conlac1en gebeurt zender con
doom, 20 bleek uit een stuc1ie onder 
130proslituees en 90 prostituanton. 
Van deze Klanlen gebruikt een 
kwart niet conseauent condooms. 

Vaak bliikt ult studies dat ar meer 
voorlichting of informatie in een an
dere yorm nodig Is. ~it een groep 

Hoerenmadam hoogste belastingbetaler 

eigenaar van een rabriek van medi
cijnen tegen de griell. Zij vindt bin
nenkonc een aanslag van rand een 
miljoen gulden in de brievenbus. En 
oak in de artiestenwereld in Istan
bul is een vrouw rec:orohoudster, 
de zangeres 5ezen Aksu. gevolgd • 
door de actrice TOrkan ~oray. 
De hoogste belastingbetaler van 
heel Turkije is echter een man; Hen
druk Dutilh uit Izmir. Hij is onder 
meer honorair consul voor Neder
land aan de wes(kust van het land. 
Het bedrag l.Jat Dudlh over 1991 
aan ~Iasting moet betalen, is bedui
dend hoger dan dal van de 72-jarige 
Istanbulse hoerenmadam Manukyan, 
namelijk rond de 2.5 miljoen gulden. 

Froukje Santlng 

6) OP1IJ JUNI 1991 

van 1B5 homoseksuele mannen 
had ongeveer de helft het afgelopen 
halfjaar risico op besmetting gelo
pen. Van hen dachl echter de helft 
dat ze wei veilig waren. 

Uit een nag niet algerond onder
zoek naar Turkse en Marokkaanse 
jonge volwassenen blljkt dat hun 
kennis over aids ver achier blijft ver
geleken met Neclerfandse leeftijds
genoten. Maar wei hebben Turkse 
en Marokl<aanse Jongens maer ar
varing met geslachtsgemeenschap 
en vaker met verschillende part
ners. 

In een groep Amsterdamse 
drugsgebruikers bleak eeo folder 
met informatia over het desinfeete-
ren van spuiten geen effect te heir . 
ben. Zowal voor als na verspreiding 
van de folder zei slechts een kwart 
de spuiten op een verantwoorde 
manier Ie reinigen. 

Eon verondorstelling waar mo
menteel ondorzock naar loopt is dat 
mensen voor wie seksualiteil een 
negalieve betokenis heelt, het 
moeiliJker vinden condoomgebruik 
op een prettige en consequente 
manier te hantoren. Resultaten van 
vijftig gesprekkcn lijken die slelling 
te onderschrijvcn. 

Jongeren mooten voorfichting 
krijgen voordat ziJ ervaring opdoen 
met geslacht8gemeenschap. 20 

luidt een aanbeveling. Ook Is maer 
aandeehl nOOlg voor biseksuele 
mannan. Deze graep heeft een 
'brugfunctie' tussen hatero- en ho
moseksuelen. Meestal hebben zlJ 
veel partners an vr1jen ze yaak on- , 
vailig. 

De Amslerdamse GG&GD yond 
uit dal de overigens klelne grcep 
bisaksue\en gemiddeld het hoogste 
aantal partners had (16) en dat 
meer dan de hetft onveilige seks be
dree!. En van de 322 deelnemors 
aan een ander onderzoek had dria 
kwart van de mensen met een vaste 
ralatia onbeschermde contactan 
bulten die relatie. De he1ft van de aJ
leenstaanden \lit deze sludie had· 
onbeschermde vaginale dan wei 
analccontactan. 

Momenteellopen er nog tiontal
len onderzoeken, variArend van het 
sale-seks-gedrag van mannelijke 
mlgrantan 01 de verspreiding van 
het virus bulten de grote steden tot 
het aantal HIV-lnfecties onder Suri
naamse drugsgebruikers en het el
fect van een Safe Seks Videoshow. 
Sinds 1982 :Zijn er in Nederland 
2.076 aids-diagnoses gO.')19Id. 
Sinds 1989 en 1990' stabillseert het 
aantal nleuwe diagnoses op nog al
tijd zo'n vierhonderd per jaar. Out 
betekenl dus elke dag mlnlmaal eEln 
nieuwepatillnt. ;!-

Meppeler Courant 19-06-92 
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Dagblad het Binnenhof 12-05-92 
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