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.AMSTERDAM (GPD) - Op de bill 
Jte>:l.P~ V1I-ll he1. Univers:! tei~ 
musewn = de Oucl.ezijds VOOl;
b~ in ~ sbuU 
cie.n kijkk:;l.st. WI.e eeXl draai 
~ aa.u de hncWlin,gu lctijgt 
een Wereeltje ~ ;;den van <>en 
bevallite half ontklede <1=:1... 
Rot. ....~ 'fibDpj,,' bestaat 
nit ~ serle ~ vecrtig foto's
Zo ;z:ijn 4O<omst:ie- uit het boek 
':De volm.a.alctc n-ol2W. Ee:a. ha.nd
~ voor speciale lic.b=s· 

c:ultnnr' in 1933 ~liceerd 

door d" gynaecol00g Tb.. = de 
Veld,,- ' 

Dek:ijkkast maakt deel ul:t van 
de ~111iDg'Bet oog op de 
lust. EOl).derd jaar seksuo1~ in 
A.msterdar.l'. De expositie geeft.. 
vsroeeld over vijf pe.'"ioden. een 
kijkje in de lteuken ..ran de seksu
ele wetensctlap van de a!gclOpeIl 
eeuw. Vee! Amsterdamse weten
~ speelde:n daarin een 
hoofdrol. ' 
: BOnd 1890 bloeide in NedeTla:OO 

de ~gste1lingvcor sekt;.wiliteit 
en ,sek'suologie op na d~ 

o~ges1ach~tenen ~lu· 
~ In de2e nieuwe tak van wete:D
~p g:fng he~ vooral over voort
planting e.D: voorbehoedmidde1ell. 
Wije 'liefde en hom~ 
aLs 'seksuele variatie'. ~Seks was' 
eind vorige eeuw een nieuw reno
meen. Pas toen werd erkend Oat 
se:ksWIliteit -ee:n natuurlijk gege
ven is van bet lichaam", 2'egt Gert 
Heli.:ina. een van de samenstellers 
van de' tentoonste1ling, ,.Geboo~ 
beperking en homoseksUalite..<t 
waren teen de grote, tbema's. met 
na.me ook dankzij Aletta. Jaoobs. 
Ook 'ontstolld e:' a.l wat pomcgra.
fische literatuur", 

Preutsheid 

. Een d~ van de expositie is on
de.-gebracht in een $OOr. Amster· 
~ ::kro!' 1Jl pastelkleu.'"tjes.
Hier ook hangt een leren kuis
heidsgordcl met piepklein slotje. 
symb::101 van Vletoriaanse preuts-

Deze keer wordt ze niet alom ge
prezen, maar bekritiseerd, omdat 
ze een ziekenhuisafdeling willa
ten ,renoveren. 
Manokyan werd bekend doordat 
ze een keten van legale bordelen 
wist uit te bouwen tot een waar 
zakenimperium. Populair werd ze 
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• Op de J/UftterJtooI:lStPJ1iJJg in UJUversiteitsmuse--= De .o.g;metenkape! 
in JlJri.Sterd.am kVken' ~ vrouwm> op de bmnet:piM.ts naar een ~ 
show met naa.k:tfoto 's uit de: ft;.."l!n derrig, • 

Mid. Wetenscl'lappelijke publikOl' 
ties deen bijna pomografisch aan. 
ZoaJs een boek met een ui1kla.pba
re afbeclding van ~ penis: 'De 
'bolw;' en verrichtIxgen der ge
sla.chtsorganen van4en man', 
'Me~ de invoering van de Zedtm

wet in 1911 werden 0Ilder invloed 
van de christelijke partijen ab0r
tus. pornogra.!'Je en homosek:suali· 
tett verboden. ~de ging op 
vocr bet bouden ~ ~ bcrdeel 
en bet ope."1lijk pr<lPllgeren van 
vooibeOOedsmiddeleD.. Deson""""=_..N;a,_- r:w:=~~ de voorloper~de i<f::.;~~.>;~ 

Vrouwen waren wat vocrbe-, 
hoed=idd.ele."'l betrcft afbaDke1ijk ' 
van pess:a.ria en periodieke <lIlt
houding. Voor dat laatste beston
den llandza.me.' maar ingewikkel
derekentabellen.20'isopdeexpo
sitie te %ien.. Later' ~ de 
condooms in zwang en ook de il"-. 
rigators wnarmee 'zaaddodlmde' 
middelen werden ~ De
taQletten die daarvoor werden ge
bruikt doodden ec:hte:r niet aUeen 
het zaad. maar beschacligden oak 
het vagilla-weefsel. Maar rubber 
voor de condooms was duur. ze 
werden daa..-o:n vaak uit~ 
"cor hergebraik. Er waren ze.U's 
speciale condoo:n.droger 

Pas na de ja.ren v1,j1tig.en ~ 
werd sek:suele voor1ichting' van
ze1fsprekend. De NVSH werd zel!s 
een suceesvoHe massabeweging 
die uitmondde in de seksuele re
volutie van de jareD. zestig. Met de 
k:omst van de pi! begon ools: bet 
gtlboortec::lj!cr sterk toe dale;n. Vrlje 
abortus en een vr'.le'r seksueel,ge
drag werden geaccepteerd. ?as 
met de ontdekking van Aids in 
1983 kwam er een nieuwe omslag 
in bet seksueJe gedrag en sinds
dien dXaait alles om veilig vrijen. 

Te;r1;oozJ,s:eEing 'Het oog op de 
Just, HaDderd jaar ~ogie,in 

~', tJm\l:exsiteitsm=
UJ:l De AgIlietezlke.pel, Oudszijds 
Voorbu.-r;wxJ 231, ~: 
tot ()1J .met 13 oktQber. 

eeri nieuw feriomeen~~ 

schoten echte~ ,in het verkeerde IIet was voor het eerst dat 
keelgat. De kritiek kwam los toen werd aangetekend tegen 
ze ecn cheque van 1,5 miljoell dadigheidswerk van M 
Turkse pondell (ongeveer 50.0~O die oak geld heeft gege 
gulden) stuurde voor de renovatie andere ziekenhuizen sti 

Door Zeynep Alemdar (ap) v~n ~n gebo~w, van een universi- ten behoeve van miliiairl 
Istanb~l- De bekendste hoerenmadam van Turkije, de Bl-iari ~ltszle~enhUlS In Istanbul. litiem~cn, en aan 
ge Matllt Manokyan, is weer eens in het nieuws. erschel~ene ~rofessoren beg~n- vluchtehngen uit Bosnie.

nen een campagnt' tegen de gift, De aetie van de moslim

als de grootste belastingoetaal omdat het geld vergaard zou zijn lijpcrs leidde tot kritis, 
ster van Turkije. met 'inunorele middelen', De reli mentaren in mnten. 'Man:.41 
Ze krr.eg onderscheidingen en de gieu~e !eider van Istanbul, Sela belastinggeld wordt 
media prezen haar de heme! in hattm Kaya, sloat zieh bij de actie voor het betalen van de 
omdat ze baar burgerplicht zo aan, Hij zei dat het tegen de regels van d~e professoren, of 
goed verwlde in een land waar van de islam indruist om geld dat vestenngen 'van de wJive 
belastingontduiking gemeengoed verdi~nd is in de prostitutie door Dus waaI?n1 zijn die pro 
is, Manokyans goede werken te slUlzen naar liefdadigheid. o.pcens met van haar 

' '. dlend?', vroeg columnL. 
Asik van de krant Milliyet 

de St~ZJ 25/07195 

I(ritiel{ Op goede werl{en 
Turl{se hoerenmadam 
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Hulp Riagg 
gevraagd tegen 
overlast door 
prosJitutie 
Rotterdam - De bewoners van de 
Mathencsserlaan, Heemraadssin
gel en Heemraadsplein voeren 
volgende week woensdag op zeer 
ongebruikelijke wijle actie tegen 
de overlast door junks, dealers en 
tippelprostitutie. Ze zullen mas· 
saal bij het Riagg geestelijke bij· 
stand aanvragen vanwege 'over
last-neurose' en 
'Heemraadspleinvrees'. 
Naar verwachting zullen bonder
den wijkbewoners zicb melden bij 
de instelling voor geestelijke ge
zondheid aan de Mathesserlaan 

'208. Sinds de verbuizing van de 
tippelzone van. de G. J. de 

,'s..... Jonghweg naar de Kei}eweg kla· 
gen 2.ij steen en been over overlast 
door drugs en prostitutie. Volgens 
de bewoners verhardt de straat
prostitutie rich. Er zijn al vecht
partijen geweest waaIbij met meso 
sen en pistolen is gedreigd. 
De druppel die 
de emmer deed 0V'eri0pen 
bcslissing van de raadscommiss 
volksgezondheid om 
tuees in de bu 
condooms en 
,,Hierrnee is . 
atie geschape 
punt van volksge.wndbeid 
hoeren worden aangemoedigd om 
te blijven opereJ'l 
in deze straten,.. 
ling Be1ange:n Mathenesse: 
Heemraadssinge1 en Heemraads
plein 'Boul.e\.-aro'. ..De dubbelzin
nigheid en lafhartigbeid van het 
huidige beleid wordt hiermee ver· 
sterkt terwijl de crisissituatie 
daadkracht en eenduidigheid ver· 
eist. De gemeente Rotterdam is 
meer bezorgd over de gezondheid 
van junks en straathoeren dan die 
van bewoners." In hun verklaring 
aan het Riagg stellen de bewo
ners: ..Laat de gemeente alle
drugspanden sluiten, de straat
hoeren naar de Keileweg sturen 
en de junks echt helpen door ze te 
laten afkicken. Misschien dat wij 
dan weer normaal kunnen leven, 
zonder overlast." 

Rottprda~s Dagblad 

H/07!9S 

Protest injarretels 
Z
 ET STAATSSECRETARIS TERPSTRA standig. maar hocren zijn cen mocilijk be


haar voorgenomcn bezuinigingcn in reikbarc groep", zct1 AJV~lIez. "Dc m~r.stcn 

de welzijnssector door, dan kan het nog een willen anoniem blijven. Zc willen niet her· 

'heet zomenje' worden. DOlt zcgt Margot AJ· kenba31 lid van een vereniging zijn. Maar ze 

varez van De Rode Dr3<ld lbel<lllgcnbeh.arti hebbcn wei 007.c stcun nodig. juist omdat u: 

ging voar prostitucesj, ccn van de vrouwr.n- in 20'n schemcrgebicd :z.itten. " 

Cinemien vcrliest met ingang Vm'1 1996 de 

72.000 gulden subsidic voor de disuibutie 

van educ.atieve films. Bet gaat vooral am 

cmaneipiitie-films. "Die worden veel ge

bruikt in het ondclwijs. Ik 20U met weten 

waar we 200 snel geld moeten vindcn om 
redactie 

beste 
uaanncc door te gam", aldus Nelleke Dries

weg ens stopsetting sen. Arachnc, het vrouwe:nadvicsburcJlu 
overheidS8UbSidieJ 

voor het overhcidshelr.id, ga.'lt Terpstra inontbreken ons de 
middelen om volle ig een gesprek om ophcldering vragen. Het bu

aan verzo ek om I reau adviscert vrouwenorganisatics ovcr bc
illustra ti e t P. kunnen 

, voldoen. sorry. .J	 kidsbe'inv loeding. Hct ministerie van Wel-. 

zijn gedt jaarlijks negen ton 5ubsidic, Socialc I 

organisatics die fIink worden gekol1. Dc 7.',akcn vkr ton. In 1998 is het afgclopcn met 

organisatic, die twec jaar lang 68.000 gulden de bijdragc van Terpstra. 'Li) wildat 'de klant' , 

moet inlcveren om vanaf 1998 zelfstandig te gaat bctalen. "Hoe moct dat1 ", vraagt direc-] 

gaan draaien, dreigt met ludieke aetics ("in teur Itc van Dijk 7jr.h af. "Onzc klant is de 

jarrctcJs het Binnerulof bcstormcn"l als de vrouwcnbewcyng en die wOl'dt :telf gcsuhsi- ' 

plannen doorgaan. "Wij zijn Iiever ook zelf-	 diecrd." 
VE lhgazil1? 

OO/06!9~ 

utuee gewerkt", hield h1j polJ~;Werkstraf voor -rechter. mr.M. van Beek. voor.
 
Eind april 1994 had h1j haar bij
aanzetten tot een zus in Amsterdam onderge 'Rabat vervalt tot
 
bracht. Daar belandde ze in de
 soort Amsterdam' 
prostltut1e. Volgens s. was datp~titutie	 Rabat - Rabat ","II $00<1 A",· 
op vr1jw11l.lge' basJs geg8an. Mr. "erdamolManilla .eworde~. 'tell
 

. Van ()nze ootTel'ipondent Van Beek vond dat S. de on het Marokkun$e lNIandblad As·
 
Sahwa teleWl~ld in de juli.uil
BREDA - Voor' bet aanzetten ~t schuld zelve speelde. Ze zei dat .''''' vasL l.ege" van mei,je,.prostltuUe van eeo me1sJe van de Bredanaar had kunnen weten OTO""",n en pfO$ljeutt. Oane",n 

vJjtlen jaar is de 26-jar1ge e.S. uJt dat bet meisje minderjarig- was langs de boulovanl' """ de stad. 
Zij doen die met veel make·up en Breda psteren veroordeeld tot omdat ze op dat moment. nag ane,le, opzichcige klerling. 

een werkBtraf van %10 uur. S. naar bet intemaatging. "TerwUl 'chramteloos en zonde' "chI te 
had bet melsje van Breda nur	 slun op kui.heid. w••rdigheid enu dat wist hebt uhaar blJ een 

religieuze tenliment~k\. De 001·Amsierdam eebracht en haar zus in B.lJlme~ondergebrachten %Uk van dicleUijemllcwu.ad ligl
,Jlaar Ban bet werk gezet blJ een handelingen verrlcht waardoor vo Ige ru A$oS. hwa onde r mee r ;n 
esoortbureau. S. ze.ll had 800 gul· ze in de prostitut1e be1andde. U eel' I.k~ gedoogmentaIi leic, de 

invloed ""n builenland.. telMden Ban bet melsJe 'verd1end'. heelt gew<>Onweg n1et willen we siesta.tions. de 'k oopdoor .... rOu ....·tn 
ten dat ze nog geeo' schWen van bu itenland~ bI.den en hel 

groe;end ..nlol videowinkels Ook werd ·S. gisteren voor de was." De pol1t1erechter zel ver·
 
Bredase rechtbank verweten dat der dat met bewezen was dat bet
 

tltClchtl Hi ....sbl~dhlJ het meisje had ontrokken meisJe eerder in de prostltuUe 
aan het wettel1jk gezag. Ten tJjde had gewerkt. ze vond dat oak OJ/07/91 
dat 'Ul in Amsterdam vertoe!de met relevant. ;,Juist dat soort 
hoorde ze In een internoat te zit . meisjes dienen tegen zicb.zelt be-
ten. S. zei er goon 1dee van heb schermd te worden", besloot rot. 
ben gehad dat het rnelsJe min Vnn Beek. De 210 uur werkstra! 
derjarlg was. "ze leek me eerder die. ze S. oplegde komt in pl.aat8 
twinUg en had al valter als pros- van vij! maancleo eel. TrOll\\' 

Zq/06/~~ 



2 ~~~ ~~ltt;.' %,~~~]f;;~R ~··'~~i.;.~'·"'·I· - ~,"",","_ .. ,.... ......,.c, ,. , .. ,§l\""'"-<~""'_' •...•'., _'"_~~ .m""':'rT~t' ~.,,-, "'~""~',:..'..:- ' ,.':' , . C' .•

L~~·~'~:~~:';;;~~~.':~;~~'i,.::·,,_

- .-; -e-.. . ' ;;c...."' •....•~~ ~..~:;,...... ~ _.ti.L:l~}~~.J~-i~:J.¥f?~~~~~~~~ _~-, .. 

.;,.~.:~~.De geramde muue die de Nieawe Marktstraat iII twee stukken deelt '" - FoIO: Ger L02f1en 

Auto knalt door tipp~lmuur
 
Ruzie tussen souteneurs leidt tot veel schade 

Door ooze vet'Sl aggeYf! r 

NIJ~IEr,EN - De betonnen muur 
die de tippelzone III de Nieuwe 
Marktsl raat halve l'Yf!ge in h~cen 
knipt, is zondagavonl1 finaa! g~ 
ramd door een splinternieuwe au
to. Via het ontstane gat kwam de 
wagen aan de andere 2.ijde tere¢ht, 
waar de besluurder het voertuig 
aehterliet en Ie voet vluchtte. 
De automobilist, een 41·jarige NU· 
meegse souteneur, werd kurt daar· 
op in de Sti~ltiesstraat staande 
gehoudell. 
Om acht uur die avond was de man 
in de Nieuwe Markt~trdat md hoge 
snelheid op een groepje mannen 
ingereden. Een van hen, een 
49·jarige Nymegenaar, wierp een 
steen naar de wagen die de voor· 
ru it verbrij2.elde. Daarop gar de 
automobilist vol gas, schepte de 
steengooier en drukte hem bijna 
plat tegen een betonnen paaltje. 
Builen enkele lichee vl'TWOndin· 

gen, blee! de ander womJerwel on· 
gedeerd. Vervolgens reed de 
41-Juige vol gas door de muu'f die 
de Nieuwe Marktslraat in tweeen 
deel!. 

Gestolen 
Later bleek l1e gloednieuwe Mll1.da 
die by de aelie werd gebruikl te 
zyn gestolen bij een garagebedrijf 
aan de Nieuwe Mollenhutseweg. 

Onldal hl't geruelll de ronde deed 
dat de 41-jaril:e gewapend was, 
overmeest~rde de politie hem in de 
Stieltjesslraal met getrokken pis
tool. Bij fouillering bleek van een 
wapen echter geen sprake. Hij is 
overgebracht naar het politiebu· 
reau en k.an eell proces.verbaal 
tegf'>moet uen voor paging tol 
doodslag. 
Nog diezelfde avond kWain het 
4g-j~rige slachtoffer van het inci· 
dent aangifte doen op hel bureau. 
Vervolge\ls werd tegen hem proces· 

verbaal opgemaakt wegens hel
 
go<lien van de ~tce n.
 
Volgens de politie zijn beide man·
 
nen pooiers die prostltu~s aan het
 
wert hebben in he!. tipPl:lslraatje.
 
Het COlinict tussen h<-n hcefi ver· 
moedelijk van doen met het 'over· 
lopen' van lippelaarsters van de 
ene naar de andere souteneur. Bei· 
de mannl:1l staan overigeJ1s bekend 
als druggebruike rs. 

Ziekenhuis 
De 41-jarige moest gisteren nog 
verhoord worden. Het ging trou
wens om dezelfde man die zondag· 
morgen in aile vroegle in besehon· 
ken toestand stampei maakte in 
het Canisius Wilhelmina Zieken· 
huis. Oaar was hij veneUd gerna"-"! 
in verband met een aanrijding met 
een andere geslolen auto. De poli· 
tie stopte hem Vo<lr enkele uren ler 
ontnuehtering in de dronkemans
eel. Niet lang na zijn vrijlating is 
hij dus opnieuw aelier geworden. 

de Gelderlander 
ed. !{iji\eg ell 

13/06/95 

Four weddings 
and a prostitute 

5 i.,ds de' su(ces'IIIclie romant,· 
sche filmkemed'e .four w<:d· 

dings .nd • funeea,' ken hii bij hor· 
des vrouwen geen k.waad meer 
doen. Zo. ch,rmant stuntelig. zo ar· 
geloos grappig en verrul<l<elijUfiu 
w.s hij. Hugh .Gr.nt. de ideale 
schoeruoen. Maar eok h~ is nie~ 

menseli)k. vre~d. In de n.chl .an 
dinldag op woensd.g werd hlj.,s" 
men met prostitu~ Oivrne 8rown 
deor de zedenpolitie v;on lOS Ange
les g.westeerd. Wegen. ·onzede· 
hjke handelingen' in Grants wilte 
BMW. rerwijl de ster toch ongetwij. 
feld ov.r een com/onabel appane· 
ment beschikt. In de V5 is straat· 
prostitutie verboden en z:ijn oak de 
k~nten stt.fb.ar... Ik heb lets volko
mm w,anllnnlgs gedaan". rei 
Grant (34) in een verk"rin<;l...Ik h.b 
_.n van wie ik hOIl g.kw.Ut en 
mense-n met witt ik WI!(k in verle· 
g.nh.ld gebracht. V.n allebe' neb 
ik me.r spijt d.n ik ocit ••1kunnen 
uitdruld<en." Grant h..ft sinds .cht 
jaM eell re"li. m.t elizabeth Hur. 
ley. tcpmodel v.ll Enee L.uder. liet 
.-.val heeh hem. m.t pelitiefolo 
en beg.r.id door dubbelzinnige 
toppen, op de vcorp.gina·. van di. 
..... Britse I<ranten deen bet..nden. 
Op IB juli moeten Grant en Brown 

. vocr de red\t~nk ver.<hijnen. 

BHbut~ Nieuv,bl.4 

0\/07195 

Mi mespelers verleiden hoerenlopertot vei Iig vrijen
 
• AMSTERDI\M (I\N I') - Als ~r Ilebruik van cen r.ondoom af
ste glijdt de vuurrode boa op wijzen. am verschillende re-
de stralltkeiell. .,Take off . denen, zcgt Therese van der 
yourshoes, take off yourcoat, 
but you C<ln leave your hat 
on", gromt de rauwc stem 
vanJoe Cocker uit deghetto
blaster. 'Ogen schieten heen 
en weer tussen de blote 
schoudcrs ron de vrouw cn 
de mim die zich onhandig ult 
cen stringsJip wurmt. 

Door Saskia Heileman 

Het zeUs voor de Wallcn 
ongebruikelijkc l.alerecl ver
oorzaakt in een oni.mezicn 
een opstootje. En dat is pre
cies waar de GG&GD Am· 
stcrdam op uil is. Het mime· 
sl?cl op de Wallen maakt deeI 
mt van een campagne om het 
belang van veilig vrijen on
der de aandacht te brengen 
van, met name, alloehtone 
klanten vall de naar schat
ling 10.000 vrouwen die in 
Amsterdam aetief ZijII in de 
prostitutie. Uit ondenwek 
bleek datmetname'l'urkseen 
Marokkaanse maJlneI] hel 

Helm van de· gezondhcicb
dienst. OoZe zeggeil dat ze 
minder voelen, ze vinden het 
niet lekke>:." 

Ook onwctendheid over de 
gcvaren van onveilige seles 
specltecn rol. Vandaardatde 
GG&GD·twec jllar gclcden 
besloot tot cen onorthodoxe 
campagne. wuarbij actcurs 
de taalgre=en sJechten door 
in mime de boodschap uit le 
dragcn. Een boodschnp die 
nog eens wordt versterkt 
door Nederlandse, 'l'urkse, 
Marokkaanse, Surinaamse 
en Spaanse voorlichters die 
folders uitdelen cn de om· 
standers in hun eigen taal 
uitlet::gen wat de bcdoeling 
is. Dlt jaar speelden de ac
teurs op aehttien lokatics in 
de rosse buurl. 

Het werkt uitst~kend, 
vindt Van cler Helm. De 
meesle cxploitanten die zij 
benaderde waren griI bereid 
lwintig minuten een raam
bordeel ler bes(;hikking te 

stellen voor de voorstelling. te vcrlenen. Niet dan? Colle.. 
Dc prostituees zelf juichen ga's die dat niet doen zijn lci 
het initiatief eveneens toe. perikken, a-socialen." 

Voor In den lichtenkooi op Volgens de Surinaamse 
de Oudezijds Achterburgwal . voorlichter Micha!,j Bhola 
hijst gelegenhcidshoer 
Brunhilde Schleilfert haar 
'klant' Rene Wielings in ~cn 
condoom tcr groottc van een 
l<rappc regenjas. Moeilijk lc 
zeggcn wat meer de hilariteil. 
van de omst::mders opwckt; 
de act van hel vrljmocdige 
tweetal of de toen~mende 
vcrbijstering op het gczichl 
van een paar Japanse toeris
ten. Een vrouw zoekt even 
steun bij ~n Amsterdam
mertje, maar trekt schielijk 
haar hand terug. Een onver· 
laat heeft een condoom over 
de paal getrokken. 

Vanaf de brug geniet 
Adrie, exploitant van In den 
Lichlcnkooi, van dt: vOO[
stelling. Nee, natuwlijk 
vraagfhij geen geld voor het 
gebruik van zijn raam. "Ik 
bckijk hel xo: Ik <!ct cr cen 
go~i~ bolerh<lm van. Dan ben 
je dus ook moreel verplicht 
om aan 20iels rnl;ldewerking 

rca~cren de meeste klanlcn 
posltief, 'hocwcl er veel xijn 
die net doen alsof xc geen 
prostituant zijn.' De Marok
l<a nen Mohamed Bcn Hassou 
en Hamid Ouali zijn ook nog 
nooii gcconfront~rd met 
ngrcssievc reacHes. ;,Als zc . 
niels wlllen, lopen ze gewoon 
door." ...,Het is onmiskenbaar een ..... 
voordeel d:lt de mannen in ..... 
hun eigen taal worden aan.. ""c:> ......gesproken, zegt Ben Hassou u:> 

"Je komt sneller dichtbiJ." .... 
Soms kan het een nadeel zijn. 
Ouali: "lk merk dat sommi
gen zich schamen als ik ze in .... 
het Marokkaans aanspreek. 0:1 

De sociale controle binnen de "' .... 
gror.p is streng. Prostituecs o 

~ 

bczoekcn is taboe. Over sr.kl': U 

praten zt! thuis Jliet. dus jc QI 

kunt je hun schrik voorstcJ· ....'"
lcnalsopccnsiemalldermid '" den op straat cen gesprek .... 
over aanknoopt." ~ 
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Prijs bezoek prostituee Diet VerInelU
 
(Van een verslaggeefster) 
AMSTERDAM - Een interacticf 
WV-kantoor of Gouden Gids. 
noemt Arthur Pay zijn 'jnteractie
ve zuHen' voor toeristen en Am

,. ster<!ammers graag. Gisteren is in 
het AmsteTdamse kantoor van zijn 
f>edrijf City Infonnation Holland 
'de eerste paaJ' ten doop gehou
den. 

Vijfemwintig zullen er tot eind ok
tober worden geplaatst in een 'sociaal 
gecontroleerde omgeving', om Yanda. 
lisme tegen te gaan. Er staan nu vier 
zuilen: bij het Arena jeugdhoteL de 
Ileinekenproeverij en het Tropenin. 
stituut en op de Albert Cuyp. 

Met een aanraakscherm kan de ge
bruiker gratis in onder meer de ru
brieken hotels. schoonheid, en ge
meentelijke instellingen kijken. 
Nieuw is volgens Pay dat de zuil infor
matie ook- kan printen. Amsterdam
mers wil hij lokken met koningbon. 
nen die ze uit de zui! kunnen trekken 
voor bij voorbccld restaurants. 

Nieuwe zuil voor reclame en informatie
 
Oat ('crdere initiatieven met dergeliJ. 
ke palen een roemloze dood stierven, 
deert Pay niet. Interactief is het toyer. 
woord. "Daarom gaat dit weI goed 
funcrionel'en. ook omd<Jt wij volJedige 
informatie geven." aldus Pay. 

Een procf op de som. Het software. 
programma biedt de rubriek Red Ligh! 
District. De meest gestelde vraag al
daar .. wat kost ef'n bezoekje aan een 
prostituee - blijft echter onbeant, 
woord. "Oat venellen de dames lievel' 
zelf. dus dar zenen we er niet in. We 
willen goed en nerje£ Ovr.r dit gebied 
informcrt'n, over de geschiedenis bij
voorbeeld en ook leuke informatie. 
Wijkagem De Groot gaat bij voor
beeld een stukje schl'ijven," zegt Pay. 

Maar ook om andere redent'n 'lClI 
het informatie'aanbod niet volledill' 
zijn, erkent hij. "Grote hotels die ccn 
zuil in hun lobby zetten, kunuen ad
vertenties weren." 

rrouwe kidnapper vrij
 

Von,. wi!' is IWI syst..'Cnl ~lg~rIliJk be. 
dodd? 

"In de e~rste plaats voar de Amster. 
damse middcnstalld," zegt Pay. "Die 
adverteren niet gra<Jg, omdat ze niet 
weten of het effect heeft. Met ons 
systeem kunnen ze wei resultaat zien, 
als mensen met een printje uit de zui! 
b0 hen korn!'n." Ook adressen en plat
tegrondjes kan de informatiezui! re
produreren. 

Om de zull nog iJJtcractiever Ie rna
ken lit l'l'" 1'.... 11 trlefoonverbinding in, 
"nlaar de aansluiting moet nog even 
wachtcn," zegt Pay. "We willen VOOr. 

zichrig bcginocn. He( z.;J! in het begin 
niet storm lopen, dus hI'{ heeft nog 
geen zin om aliI'S uit de kasr te halen, 
Bovendicn hcbben we nag rijd nodig 
om he! inlormatiebest.and uit te bou. 
wen. floe [Jng dat zal durcn is niet te 
7.cggcll. maar op cen gcgevcn motllent 
za) de zuO int;cbllrg:('l'cl I'aken." 

~e adveneerders bct<tlcll de exploita 
tle-kosten. Pay v('rwacht in tWCl' 
maanden de honderdtdchrig grot\;,' ad
verteerders bij elkaar te hebb~n die 
nodig zijn om uit de kosren l~ komen. 
Hun reclame l>lijft een jaar ill de infor
mat~ezuil st~an. Pay zegt dat zich al 
dertlg gegadlgden hebben gemeJd. 

De Amsrerdamse VVV heeft her $Ys
teem nog niet bekeken. maar wacht 
in spanning de presentatie af. "Je 

ENSCHEDE - De EnschcdeiJr (40) 
die vorige week een pr~tl..tueont
voerde en daannee in od8ertrouw 
ging, isopvrije voetengesteld. Jus
titie zag geeo verdere aanleiding 
om de man vast te hQuden. Een 
week geleden kwam hij een En
schedese sexclub binnen en sleur
de met geweld de 32-jarige prosti
tue naar buiten.·Ze kreeg daarbij 
aen touw om haar hals en werd be
dreigd met een piStool. Enkele da
gee. later hoortle de politle dat het 
tweeta! in ondertrouw was ge-

Jambers .	 '" ,... 
RTL 4, 22.05 uur. . ., 
De ~fde. a!levering Van 'Jam. 
OOs', pat over boererilopers. 'In , 
een eerder a!leverlng liet Paul 
Jambers, ~n'~tal ProsU~u6es', 
san het woord, dIt keer .belicht 
hlj de keerzijde van de ·med8Jlle. 
met getuigenissen en. ~ 
van klanteo die een beroep doeo 
opdebetaa.1delie!de.· 

_ . , 
.	 Oit reoente studies is geb1ek.en 

dat ,de meeste hoerenlopers Diet 
zozeer uit ..un op seks maar op 
......, ,
aandacht eo lntJ.m1te1t. Slechts 
een klein deel van de mannen is 
uit op een snelle bevredigl.ng. De 
_~"'ft j' , droo bee1d
"'''''''''....0 agen eon m 

.M, ,en komen ar vaak bedrogen
uit omdat ze meet dan'V7"A£U>n 

......-.
eenpI'Obtltuee kan Ofwil geven. 

gaao, Ze haddensindseenhalfjaar 
een relatle, De ontvoering was het 
gevolg van 'onderlinge proble· 
men', 

Dc man werd aangebouden vocr 
wederrechterlijke vrijheidsbero
ving en bedreiging van de mede
werkers van de sexclub. VOor dat 
laatste onderdeel wordt hij gedag
vaard maarjustitie kan de man niet 
vervolgen voor ontvoering orndat 
de vrouw geen aangifte heeft 

. gedaan. 

Tw'e.ntsche Couut 

17/06/95 

Jambers spreekt ~odt!r andenm
met 000 'mao die elke week 10 ~
 

. Brusselse. rosse buurt ron~es
 

.. nJdt.inZijn' ~uto, Hi./' is daar op
z04:!k oaar de idea1e vrouw, maar 
datis'vOOr hem een !rUstrerende 
ervaring. De contacten blJ.jV8fi
nameUjk koud en onpersoon1ljk. 
Tocb kunnen somml.... .nntmo& 

..~ ,..
tIngen met,een prosUtuee verrij.
kend z1jn voor sen klant. Iemand 
Verteit hoe hJj na eon seksueel 
oobevred1gend. hUwellJk en eon 
cchtsche1dng voor bet eerst een 
bordeel blnnenstapt. ,Hij leert 
dear wat -hte int1mite1t" t _ "" ·me een 
vrouw kan zijn en uit dankbaar· 
held wU ~ tl'OuwblJ.jven aan die 
ene ti...·.... h da 

pros ."""" die em t leer-
de. 

weer maar nooit of dit systeem Z<ll 
aanslaan," ugt woordvoerder Her
~an ter Balke Dc VVV was zelfnegen oJ> 

J3ar gele.den betrokken bij een hotel- ~, 
reservenngspaneel langs de A2. Het ~ 

was echter voortdurend kapot ~o '. 
heeft er .maar een seizoen gestaan. ~ 

Techmsche gebreken aan zijn zui
!;n. vo~men de grote angst van Pay. 

Ole dmgen moeten het weI doeo. 
o '" Daarom hebben We iemand die ze da ...""gelijks controle~rt." ~ 

De apparaten. kunnen volgens Pay ->'-' 
D1tegen. een s~oo(Je. "Maar als iemilnd ..c:: 

de zull te hJf ga:\(. t1<'/I ik niet bIll .. 
Tekort gesloten

' 
inrichtingen Onder druk van de publIci

' . telt h""tt !'let ministene ill
voor meL'lJeS middels de toeugging g~-
UTRECHT - De ·Ut~chtu daan d"t ""n van de tw,:",
kinderrecht.... luiden d. m~ISJes volgende week III 
noodkJok over het ll~bre1< aanml!tklllg komt VOOI' "uit 
~an plaauea vour i.,!o~en hulsplaatslng met een geslo "',
inrichting.n voor meIS).'. ten ,kar~kter", I{et ~ndere 
Door dal lekort :zillon twee me'~)e l.'l "olgens klllder-
zlUj•• van twoalf en d.rtlen rechter me, J. Nieuwenhuij

~loar, die ollmid<.l.llijk opg,,· sen over twee lot drle weken 0' 

nom"n m.oelen w~r.den. al ondel dak De zusjes d~,gen " "en week In een pollhecel. volgens hun moeder 10 de . pros~tut,e Ie h~landen wan ~ 
..~De re<:hters z'/:' .van plan neer ze mel slIel ~eflS te.. 

vanda3.8 pUbhe, e~lltk :e ma- ~hl kunnen. De klOderbe
ken, d,at, het minIS ene van 5cherrning en de poliIie lIoe-
Jushtle III hun ogen emsug men die vrees gegrand. (ANP)
 
tekort schiel.
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Een dag rnannen achter de rarnen·
 
Zou cr, afgezien van sommige dat ze er niet uitzien, dat vrou jeans, nog aan en 'oovenin ~zjJP 
Woody Alien-films, ooit zoveel wen beter komedie kunnen spe blouse moeten klloop en lcnoops
over seles zijn gepraat als de paar len, dat mannen bij hun wijf ho gat aI hun krachten inspannen om 
,uurtjes, gisteren. dat er op de ren te blijven en dat ze mannelij dieht te blijven. Net onder de 
Wallen mannelijke prostitues ach ke klanten wegjagen. Alles in de kraag gaat een zuigvlek schuH. 
ter de ramen 1.aten? Het gonst toonsoort van een voJwassen in "Dat kun je eigenlijk niet heb
van de wijsheden over lust en uit braakalarm, waardoor de gToep ben, be". zegt bij verontschuldi· 
houdingsvermogen. VrouweJijke nieuwsgierigell in een paar tellen gend. Het litteken komt van zijn 
orgasmes en stijve piemels wor was aany,ezwollen tot eeo menigte, enige k1ant, een vrouwelijke colle
den tegen elkaar afgewogen. En waar de onbeholpen bodyguards ga die hem hMr kamertje binnen
of vrouwen liever cen iugeveue geen vat meer op kregen. . loodste en hem 100 gulden heefl 
Chi~pe~dale zien dan zomaar cen' De rode gordijnen gingen dieht betaald. .. , 
aardige Jongen. en bet experiment was voorbij. Vertegenwoordiger Peti ("verko

Jammer, vindt Mariska Majoor, .pen is 66k actcren") beeft giste
Een klant van een liveshow lean maar ze had J"oiets kunnen ver rell zijn eerste ervaring in de bc'r 
het zich gewoonweg niet voorstel wachten: zc had aile media uitge taalde liefde beleefd en hij yond 
len_ Kijk, m~nen moeten hun 'nodigd die zc had kunnen beden het geweldig. Hij beefl gedanst 
wilde haren kwijt, dat is nou een ken. Majoor, voormalig prostituee achter zijn raam en oogcontact 
maal zoo Daarvoor gaan zc naar en bedenkster van hel Prostitutie gemaakt met alle vrouwen die op 
de boeren. Maar vrouwen? Die lllformatie Centrum, had de les het plein Iiepen. Twee hadden 
hebben toch een heel andere lust tien mannen geselecteerd en pees ook al afspraakjcs gemaakt voor 
beleving? De portier denkt dat lcarnertjes voor ze afgehuurd om de avond, maar ja. toen waren de 
het een kwestie van veranderende te bewijzen dat vrouwen ook wil kamers dus aI dieht. 
mentaliteit is. Shay denlet vooral len betalen voor licharnelijke aan Over het meest bediscussieerde 
dat het een marlet is. dacht. En dal is gelukt. vindt ze, ondcrwerp van gisteren, het m~ 
Shay zat gisteren als een van de ook al is er vandaag maar een nclijk ereetie-vermogen. k.an ~~\i 
ccrste mannen achter een raam. hfuldvol vrouwen daadwerkelijk kort zijn. Als hij in eeo paar u~~.r 
op het Oude Kcrlcsplein, hartje naarbinnen gdopen. "Er is zeker ccbt mel een stuk of wat vrouwen 
Amsterdam. Van de zestien die cen markt voor.' had moeten neuken, was het v69r 
meededen aan het 'experiment' Shay is het met haar eens en hij hem gauw afgelopen geweest ~~t 
blcek bij de grootverdiencr. .on gaat die markt ook op. Zijn werk geld vcrdienen (al leverde dat ~el 
der 7jjn zwartleren gilet bollen terrein Iigt in de escort en de sto meer op: 200 gulden per keer). 
twce bruine bonsthelften die :;a geshows.- maar de expJoitanten Het advies van Majoor bad dan 
men een behoorlijlce meloen zou daarvan zijn maar ouderwelSe ook geluid: geef ze cen erotische 
den vormen en ZUIl billen steken sukkelll, vindt hij. Die richten mas.~age. Dat willen vrouwen '00)( 
ondeugend uit zijn broek. Hij zich exclusief op mannelijke be het liefst, dat weet Peter weer 
heeft gemasseerd, gelikt ell een roekers en vooral op toeristen. van Shay. ".
enkel tikje uitgedeeld. Honderd Daar is weinig aan. Probeert Shay 
gulden voor een halfuurtje, drie een mooie show te geven met zijn Bij een weekbladjoumaliste is 
homJerd gulden totaal. En als t:r vriendin, dan roept een groep haar 'professionele nieuwsgierig
geen ro!.Zooi was gekomen, had dronken Engelsen vanuit de zaaI: 'heid' inmiddels vervangen door 
hij vast en zelcer veel meer ver 'Fuck the bitch!' Dan beeft Shay een meer instinctieve. Of Shay 
diend. al gegeten en gedronken. Dat is nog ten keer meeloopt om eeo fo
De rotzooi Icwam om een uur of helemaal niet zijn idee: ,,I'm not to te laten maken. Jaja. denk.t 
half drie in de vorso van een ou fucking the bitch. Ik wil liefde Majoor en ze vraagt aan Shay: 
dere, geblondeerde dame (voort :maken met mijn vriendin." "Kun je nog?" Natuurlijk. is bet 
durend aangesprolcen a1s 'tante In bet Prostitutie lnformatie Cen soever.eine antwoord: "And I 
Mien') in gezelschap van een ca trum zit 'zeg maar Peti' uit zijn think she's gonna pop anyway.'!.,,meraploeg van het lokale tv-~ta- ogen te stralen. Hij heeft zijn 

. tion. Dat het toch geen st~jl is. wcrkbroek, een afgcseheurde BAS BLOKKER 
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Cl»e tft'Oeue gedonCZQDe, aUUeuverantwoonlo sex oou>pleel met vO~I-getsjilp.Er zljll 
twiJ>tlg sex-b~ vuI wiJJ1ce dames. ED ter ~rustste.l.lill&,: hUD l>u.itse herders docu 

lets als u dal. "IUt. 

We WlSten al d'" Je Ol> p.rkeerpla""en leukt d.>m.. kon "ndon • <tgr d. "em Oil 1>.. bandle van de 
06-1iJn. voor e'en ~ulden p-er minuut -en dl3t joe ook een Wlp kan rnaktn It' de zog.enJ,amde s~-c:a.mp~
 

M....r d"r je nu 00k dam eo; kan '" nd en In en 'ond bek.nde b0'" n, dar " h<lrnnk ke 01""":
 
N" ook ~x In lJaSlen' Wille leklee' dames I~ een 00' ommoelen' Hoer hoor Ie W.iJr &In "",lie 80S ze
 
Ie ",nd." njfl. Ieg! de advenen"e o"der de rub".k 06-1;/"<'0 In de k,.nt, En In.... voeg' .' aan 10..- N~ 

,,110 ~x'Bo='" 

E.nm....1he' numm., ~.d,,,,,,d, IS her beronf:njk ~oe~ .. Iu",'eretl en pen en popoer bo, de Nnd '0 houj 

den om "lie ge~ ..en; ~oed 'e nOte ron, volgon< de und" ~ Z5 .~ M".nd. " ZO 1014'. D~ I".'"e 'eel In 
%Woele "em op he< wndle, -Zod" I' n'e' per onCe, een du~ .. W,,\Senaar le hebbon go-e,k' '0' d.. 
luk bij eo!'t' bo> e~n d.,)l~'o!' """nspr~ekt d~C' daar door d. polU'e cesloren word De een ""a, ," het 
gewoon e'trl wande-hnge:r)e mAakr. Ous (U".\ttf gotd Kor-te",bo, 10 Hilversum. de a~d ..... bOI de hooldon· 
naar de adverten"e, VM de <J"mes d,e ""m.elr heel gang: ...an htt bQS De R3,aph.orsr in. W4~et:la.ar_ '"\find 
dUidth;k omKhnJYen om tocfoende mlsver')t.a.nde-l') ttl he{ gel I ~n Sp.Jnnend om lekk~r (~ vnren lUssen 
Ie voorkomf'rI." blaadles en gra~' zcglunda 'Oan ~eg ilc ,or gauw' 

Staatsbosf)ebeer Maar de bosw:u:bter.< ~ldel'\ ~jn natIJIJrl~ffh£'bt,.rf( ~n Ie h!rkiP.nn~rl aon 

weet dat op baar z1Jl>, nag n1et mel. hun ro de pel, 

ternlneu prostituti" kluhten gekOU1e.n. Mio/am zegr een foodNng. vol,lank "''''''''''Je te <lJn 

wordt bed.rnven. 

da' gffn sIIpje of 8H dr""il maar aU.." een la, me' daaron~er jamrel, en mo• .., %Wa,.. nylon~ Wle vrOl.t"w'f dle-Nl2J( Hum ('net "oeml. Vlndt hlrl moe1lijk 2.1ch:z:eU re om~hriJVtn. ·M",u 

me, haM wd ~ kom' .....r her Dro"w....kolkparl<. ~d\nk n'el want haa,' <Wee Du"'" herde,,-doen ok sr. In her LotJVenemsebo~' l~gl Ie, 'MI)n kledine " ovor het ~Icem""" r.warr e~ 

n,er... A1ltfllal' %11 hel Wli. ('Grapje, h<lo~'1	 ik heb allll<l m'l" hon<lje Fifo b'l mo, te" wH 'oY1'uedel~e: 

R'ia:"s borstt-n ::iln met:tO aroot maar n lu:5,[ hUt" kl"nlen rallw ~n he-I Ktahngsebos.	 Magda Fl,psen van S'a">bosbeh.o' " 'nm,odel' b'Kend ,Mel hel r."omo.n van 
Jacquehne dr""i' ollilo .." zwartel"k,,,s me' cl.>aronder rode ko",... ;n EI,woul. Overveeo, sex·bossen ma:Jt ugr nog gten kl~c:hrtt\ teo hebben Or1""'o;')ngen van eft bO~Wdchlltl~ 

Anne' zei'to IIoId Ie schr-.. ai, Ie komI da' 10UW ""am va",,1 he' RUlcenveld '0' m Rold" Drenlhe on de regio'" 'I)il' e, o~k I>",s"'u"e ,n onze bo".n word' beoreven. " ~U"ngI. I>ore" uI %>In. En lUUen elkt pros,u"ece dre Ioc/><tll ."nb'edr, i' er op I>e< bandl' roenc vogelgeflu" Ie b'kend • >egl R, p>eo •Nu ., ook op dez. monoer rwom. "00< ~em<>. k' wo'd'. " 
I>oren met ~"ld..... er edHi:r i:~U spr~kC' van rtn grot~~ dt'Ukr.. In her oos met JUfO So of 7.0. Moeh( dd( 

Caria staa' '" AuSletilr: e." is ,e herkennen aan haa' %Wa"e hoedle mel ,wee %Warre kl<lp'oun. !:en wol e....n /l<beurfn dan J;1J1I." de bo'woeh'o" on' ot>ge"""jfold gadn r....n on 
nrme" \'Itt onu rnaafrotgrlen. ~	 DO",I: -s.{~I1.J'r I.,Jm"tJ ~ 

ooo~ Mila BWftFAJITI 

Shai staart verlegen door het 
roam. Met Iijn bruine oge», 
zwarle s.ik en donkere krul
Ien, heen hij in de verte iets 

van een doorgewinterde Don ,luan, 
maar umclat hij opvallend vaal< naac 
de puntell van Iijn schoenen kijkt a1s 
hem eeo vr""g wordt gesteld.lijkt 
dat toch gffO goP.de vergelijki"g.ls 
,un I'ollding gespeeld. of is de 40·ja· 
rige Am erikaa n werkelijk tJ mic!e'! 
Hoe dan ook, ve-rlegen is hij tussen 
delakens in ieder gevaJ niet. Shai. in 
september 1954 geboren in W8$. 
hington. maarsindsIijndiensttij<l 
cosmopoliet, is namelijk 's werelds 
eerste  en noehtans eniga  raam· 
prostitue. 
Shai doel zijn Hebreeuwse nIIam cn 

an. .,Het betekentcade~ut~".zeg!. 
ij. Hoewel hij zichIelfook het liefst 
L>~ presenlcert, is hij dal 
:.~_ Vr=...n. wantaan henbiedt 
=..; ::ij::: e...ttsun a.an. moeten diep in 
aex.k.~a1sIedoorhemwiI. 
1IC ~ 0eCJ,enrl' •••Een uur kost 

e::.~" r.a::·"ur honderd 

MANNELIJKE PROSTITUE
 

5.hai, een cadeau
 
achter de' ramen
 

scheidi ng, Shai keerde t.erug naar 
het land waar hij zic:h vOOr het laatst 
'happy' voelde: Nederland. : 

'Helaas zit Ik nu niet meer 
achter het raam. £r was te 

Sh"i belandde in Deo Haag. Metveel weerstand uit de vrienden van de Amerlkaanse am· 
bass3de ging hij regelmatig naar het 
Schevoningse strand. In die tijd deed 

buurt. VIIoraI van poIIiers, 
die bang waren dat hun 

hij, Ii la American Gigol", Richardmelden minder glngeri Gere, zijn eerst< esc:ort....rvarillgop.
verdrenen' , ,.Ik ontmoette een meisje, dat er .en
 

nogal vrije relalie op na hield. Vansf
 
die tijdis mjjninteresse voordiewe

reId gewekt".
 
Shai hapte ook dire<:t..,., toen Maris·
 
ka Majoor. van het Prostitutie Infor·
·matie CAlntrum, tw,*, weke" gele· 

en hoe i. hij er l.oe gekomen om'de Inen. bij wij<e vaJ:l experiment man· 
nlannelijke raamhoer uit Ie hangell? 

) nen vroegals raamprostitues. Hij 
Het zij'l vrage" die niet gemnkkelijk , werktesamen mettwaalfMderek.. 
kuMen worden beantwoord. ,,rk j rels ee" daiPe als 'vooSter verdic
wilde eigenlijk kinderpsycholoolJ Iner', Er !<wamen >:even klanten. 
worden" . zegt hij bed re mmeld. "Ik Shal, onlviolger vier, in drie uurtijd. 
heb zelfs mij n 'degree' gehaald", 
Het vrolijke en o"gecomrliceerde Ie· 
ven van Shai veranderde op sla~ 
toenwi in dienst ging. Na cen oplei. 
ding door geharde Vietnam.v~te""· 
nen kreeg hij tijn 'tour ofduty' in 
Europa. Na ziin solda1enle""n be· 
sloot hij Ie blijven. Hij ging naar 
Criekenland, verbleerevon ilL Ne· 
derland, reiscie naar lsra~l, trouwde 
en weld verblijd metde geboorte van 
ee:>c!ochter. Na Iesjaar volgde cen 

Sindsdien is bij als enige blijven han· 
gen. "Heia.as ~il ik nu met achte" !let 
raam. Er, was Ie veel weers~nd uit 
de buurt. Vonral van pooiers, die 
bang waren dat hun mein~n.mindpr 
gingen verdielleu. GPlukkig kriig ik 
dagelijks klante", die naar het PIC 
bellen. Hp.t (ierst zit ik achier het 
raam, maar dan in een auder 
meer vrouwvriendelijk - d""l van 
Amsterdam", 
Sbai, 181 centimeter langen 79 kilo 

"'r.,~ ,~~~ff,:i.;i?~'\~··~jr~< 
~4:'.:'( ·~,.,,".,,:;r..',: <:c';t 1" ~~~..-"~' "':-z~x"l 
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~,.f 
schoon aan-dehaak, \rent het lUap, 
pen van de 'weep. "Tk heb "'Banden· 
lang met mijn vriendi n liveshow. ge. 
daan. Moesten we elk uur oen kwar
tier lang 'sande bale.' Pon dat van elf 
uur 's ochtends tot ~n tiur's nachts. 

:.~	 De roeri.sen zeiden vooraf' je staat 
strllks vcor lui, wan t je krijgt hem op 
een gegeven momellt niet moer 010
hoog. Maar bet (ukte me. Oat, heelt 
alles met tec:hniek Ie maken. Het ligt 

;.	 ook niet aanje penis, maar 't Iit '10 

tussenjeoren,lkben ec:htgeen suo -, 

'~;f ' 

e'- 'it" 

SlIat 'Ee" ""r kGsl250 gulden en ...n halfI.lur hondenl gulden'. -
perstord". 
De Amerib"" Iegt expert I.e zijn op 
het gebied van vrouwen.•.Mannen 
denken aileen maar aan hun orgas
me. Vrouwen willen verwend 10'0.... 
den. Als vrouw'worden behandeld. 
Ze willen een seks-spelletje, SolOS 

b<ln ik alIeen oen praal.paa!, ofdoe ik 
mee in een bepaalde fantasie. Recht 
op....n.neer kanook, maar dat ge
beut't nauwelijks". 
Volgens Shai hoort mannelijke 
rnamprostitutie bij doze tijd, "Vrou· 

wen hebbenook huneisen. Natuur. 
lijk kunnen Ie gigolo's belleR, maar 
die Iijn duur en meestal hun geld 
niet waaro. Bij een raamproslitue 
Iieje direct wat vOllr vleesje in de 
ku ip hebt, J e moet het fe-nomeen 
'mannelijke raamprostitutie' uil het 
oogpunt van vrou~n bekijken.lk 
heb een klant van 59. Haar man is 
61, maar a1ja...n impotent. Ja, ze 
komI. nu regeltnalig lang;. Haar 'lIllll 
vindt het prima. Ze houden lmmers 
vanelkaar", 

Haaqsche Courant ZS/07/jS· 



Hoerenloper 
zonder condoom 
hoort eel eisen 
ZWOl1.E • ANI' 

Hen 39-Jarlge man uit Dronten 
heeft gisteren een jaar eel, waar· 
van drie maanden voorwanrde
!iJk. horen elsen wegens de vcr
krachting V-..Ln drie hero"illepros
tltu~ vorig najaar. De ver

.' lcrachdpg bestond er volgens de 
Zwolse offieler van jusUtie 
Rosingh onder meer uit dat de 
hoerenloper tegen de zin van de 
vrouwen geen condoom wilde 
gebruiken. 

De man piktc de vrouwen op 
achter het Centraal Station in 
Amsterdam. Hij sprak met hen 
een prijs en vooIWdarden af. 
Volgens de vrouwen dreef de 
man vervolgens zijn zin door 
door ,met hen gemeenschap te 
heb'bcn wnder condoom. Daar
door vreesden de vrouwen voor 
hun gewlldheid. Na afloop zet
te de man de prostituees mid
den in de natht ergens In de 
polder uit de auto. 

De man heeft seks met twee 
van de drle vrouwen toegege
ven, maar ontkent dat hlj daar
bij eruge vonn van geweld heeft 
gebruikt. Het drietal zou hem 
een loer hcbben gedraaid door 
op verzoek van de politle aan
gifte te doen terwijl aUe hande· 
lingen volgens hem vriJwillig 
zijn gebeurd. 

De strahaak tegen de man is 
~ aangehouden, onder 
meer wegens de gehoone van 
zijn tweede kind in zijn derde 
huwelljk en voor psychlatrlsche 
en psychologisehe rapportage. 
De Drontenaar wordt vennin
derd toerekeningsvatbaar ge
acht. Samen met zijn VTOUW 

staat hij nu op een wachtlijst bij 
de Riagg voor gezinstherapie. 

IJmuider Courant 

,Geen ver_114/06/95 

Amsterdam 
krijgt toch 
'!1 tippelzo~e 

AMSTEBDAlI (GPD) • Amater-o. 
dam JatJIrt toab een oMoiile tip
pehloDe. woedeDd.e nMU.. WaD 

OIDwoneDdeD ten .,:ljt. Na Jaren. 
lanp di.cume. ~ de ... 
lIUMID.teraad Ifateren eea. plek 
aan de Thee..... in het wate. 
UJIr. havea.pblecl &&1l wau VOOJ'o 

ta&n maC worden P~ld. 

In jiuiUari werd al eeii ·itjdelijke 
tippelzone ingeste1d in het ooSte
lljk ba.vengebi.ed. Voor 1 januarl 
1996 moest in de stad eeJi defini-· 
t1eve plek gevonden worden en dat 
bleek een fllnke klus. Zod.ra daar- ' 
voor een plaats in het vizier 
k:wam, li.ep onmiddellijk de buurt 
te hoop. 

Hetzelfde geldt voor de nu san
gewezen Theemsweg. waar omwQ.o 
nenden en bedrijven. grota overlast 
vrezen. TiJdens de raadsvergad&
ring lieten de bewoners luidrUch
tig van zich horen. Hun initiatiet' 
om over bet instellen van een tip
pelzone een referendum te bou
den. ,ward door een m.eerderheid 
van de raad afgewezen. De'raad 
baseert zioh daarbij op de referen
dumverordering. Daarin wordt 
een onderwerp niet 'referendabel' 
genoemd ala het om kwetsbare 
groepen en hun plaats in <'Ie ~ 
menlev1ng gaat. 

Ondanks toezeggingen van de 
gemeente dat de toekomst1ge tip
pelzone za1 worden omgeven met 
hulpverlening en toezioht van de 
pol1tie. maken de bewonere zicb 
grote' ZOJ'gen. Tem.eer omdat het 
ook op de tijdelljke gedoogplek 
aan de Oostel:ijke Hand.e1Rkade 
Diet vlekkelooe verloopt. Er wordt 
getippeld en afgewerkt buiten de 
zone eri buiten do open1ngstijden 
en er is toenemende drugoverlast. 
Bovendien blijkt de plek een san

~~king te hebben' op 

bod op ;eugd~rostitutie' Daqblad van Alml!r!! 
De Graafstichting l?ang voor uitbuiting j onge.ren 30/0~/Q 5 ma~tn l bl"lld dt.e.lBarros (43)· . 

~ IJ I J{et cnmmaliseren va" JOllaIf 

• OEN Ho\AC lCPDj • J~ucdige vraagstukken, bin"en,k0rt borgen, zaken in de prostilu-
PTOslitu«s moelen niet door r.al overbrengen naar ltU~- lJe lelden tOI "chaan;te. 

£> ::: de wool worden lled"'ollcen Ie ter Sorgdrag~r v~n Justlt1e. scluiarste leidt tOI meer af
i: sloppen lUI hun wCTk. Een Volgens dlt mstituut moet hankelijkhcirl, hoger<> om

., ;;:; weuellik verbod mDakl hun prostJ.tut~e legaal worden. zetlen en grolere winslen 
kwetsbllu positle aileen nog oo!" voar Jo~geren. In.cen.no.· vOOr degenen die het vel'bod ... '" Dlaar zwaklter en leidt lot ~lJe scluijft de suchtln.g; durven I~ trotseren.' Met 
",«r uitbulting. FA!ll verbod.op het werken '" deze slelhnguMrne mengl de 

co

.....'"' Vat Is hel sillndpunt.dat de de pTOstitutJe heef! vour ex- !fiT A. de GTaahtichtin~zir.h 
mr, A. de GraalsUch\lng, HI- pleltanten het effect da I hun In het up.bat over het nlJpen
sIJ.tuut voor pr05l1tutie- macht wor,lt vergroot. Ver- de gp.brek asn jeugclopvang, 
_____________________~O::.:n::::d::ankl;~:..een~~reel!~,ntenood-

Man propt zes 
vrouwen in auto 
WlERDEN- De politie van het 
Twentse Wierden heeft cen 4()...ja
rige Haagse automobilist <lange
houden op verdcnking van VTOU
wenhandeL De man werd giste
rengearresteerdopdeAI.rijdend 
vnnuit de richting van de Duitse 
KI"ens. nadat de politie argwaan 
had gekregen bij het zien van Zijll 
oveIVolie auto. 
Br bleken vijfvrouwen in de wa
gen te zijn gepropt, allen van 
Zuidamerikaanse afkomst. Bo
vendien trof de politie in de kof
ferbak nog een zesde vrouw aan. 
die uit haar benarde positie werd 
bevrijd. 
De politie v.ermoed t da t ~r spl'ake 
is van vrouwen, dip. illegaal tlOiar 
Nederland zijn gebracht om in de 
prostitutie te werken. Hun It:ef
tijd'varieert van 18 tot 32 jaar. Df:! 
politie van Twente heeft. omdat 
de verdachte uit Den Haag komt. 
de zaak inmiddels in handen ge
geven van de politie Haaglanden. 

Gelders Dagblad 
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Burgemeester
 
schoolt hoeren om
 
RIO DE JANEIRO· De beste ma .... 

cronier om de.pro~!utiete bestrij ...... 
<Dden, zo heeft de burgemeester o 

van een pl.atsje in Brazilie be .......
...
dachl, is de hoeren de $lad te la .... 
ten schoonmaken. Burgemeester 
Cesar Rom.ra de Nascimento Ly
ra (24). die de scepter zwaait over ..... 
Agua Preta. sloot de rosse bu urt ~ 
en huurde zeventien prostitUftS ~ 
In voor de stadsreinlgingsdienst.. .:::: 
A's straatveegsters verdienen de 
vrouwen 40 plden in de maand. :: 
Zij krijgen verder voedsel ter = 
waarde van 50 gulden. Als prosti. ,~ 
tuft verdienden de vrouwen """ 
f 8,So per klant. Enkele ex-hoe
ren zijn ingenomen met hun 

::;~~::~~~:I~;:~~~zegt 
Maria e 

g~ e capaCl 
van besloten t.ehuiz.en te 
klein om IIllp jongeren. met 
grote problem,,!,. wuronder 
jeugdige prostttuees, 'op te 
vangen. Dat leldde er eerder 
deze week toe dsl twee jongc 
prostltu<!es van twaal r en 
dertien jaar ill een Utrcchtse 
pD!itiecel belandden Dmda\ 
er geen plaats was )J1 een be
slolen tehui. 

geren die In de prostltutl~te
~I komen )pjdt ~t' In de vi
sie van de stichtlng toe d<lt 
h\1J\ problemen allHcn maar 
groter wilen wordHn en 
dunnee de behoefte aan up
vang groeit. t:ll.ild Right. een 
organis.atle die opkomt voor 
de rechten VlUI het kind, 
s"hat het aantal klnderpTOs
titul.es (mplSjes en 11IngellS)
in Nederland op ong~veer 

dwzend 

CI 

I 



·Aantal alos-patlenten onduidelijk' 
Gouda - De GGD Midden-Hol- achterblijft bij het Mntal aids
lund heeft onvoldoende inzicht patient.en dat bij de llrdeling al- .,. 
in het aantal aids-patientcn in gemcne gezondheidszorg be- ~ 
Midden-Holland. Dat blijkt uit kend is, moet worden geconclu- ~ 
het juist verschencn jaarver- deerd dot onvolcloende inzicht .~ 
slag van de GGD over 1994. Vo- bestaat in het werkelijk aantal -' 
rig jaar werd bij 65 personen op aidspat.ienten in Middcm-Hol +> 
hun verzoek blood afgenomen land". Dc afdeling werd vorig ..Cl

voar onderzoek op anti-stoffen jaar geconfront.eerd met cen bij ... 
D

tegen aids. Volgens het verslag zonder geval: een patient met ... 
<..J 

is dat een stijging Len opzichte open tuberculose en met aids, .. 
..octvan 1993, uctief in de prostitutie. Het is () 
1ftHet verslag: ,,Aangezien de cij- gelukt de betrokkene te'motive "U 
~fers over het aantal officieel ren zich terug te trekken uit de ... 

aangegeven aidspatienten vcr prostitutie. t.:J 

Politie Groningen. 
..... 
--....... 
co 
.......
 
<~ekeurt hoerenloper 
'"

..., 

.", 

--....., 
GRONINGEN - De politie heeft de is een 52-jarige inwoner van ~ c. --... 

c:>in Groningen voor de eerste Delfzijl die in de illegale tippel- .s:: .., 
keer een prostituant bekeurd. zone aan de Steenhouwerskade ~ ...,Met het verbaliseren van ho~- , t!en straatprostituee had opge- ~ 
renlopers wi! de stad een einde pikt. Agenten volgden het ~ ...'"'".,.maken aan overlast van strast tweetal en gaven de tippelaar- :c: '" o 

uprostitutie. Komende weken ster en haar klant een proces- ~.:: 
houdt de politie gerichte con verbaal toen zij naar een ii:::: ....'" 
troles. De eerste geverbaliseer- afwerkplaats waren gereden. ;;; :; .......'" 

on 

...... .... 

... 
,,\1 .. '"........ 

cuZielig verhaal'," ):.: Turkse minister .......prostituee .' ,-',~, .,: beledigt leden :z; 

- .-- - ." 

utrecht ~ Ben 21·jarige Europarlement

man uit Schoonho"en g~
 
loofde het zie1ige, verh.a.I
 .' 
van een prostitu~, die hl} op' BRUSSEL - De leldster v~n de so


I de Europalaan had opge cl~lstlsche frOletlco In hcol Euro

,pikt. Oe vrouw. 'Vertelde dat j)C'cos Pulcoment. POIuline Grew.
 

elst excuses v;ln een Turkse mi
ze geschelden,Was en'twee' 
nister van 5t~~t. die hur en [wee 

kinderen alle~,( moest', op
coll~'s onlangs i1eeft ufl,;e


voeden. Daarbljbad ze c;>ok m;l;lkt ¥Gor pro$t1m~es. Het drie

nog cen schuld,van'l60 gul ul heefl ten fonnerl protest In

den blj hear zuitei'..,Or de gediend blj de Turk.se p~mler
 

T~nsu Clller.Schoonhovenaar;,he't ,eVen
 
kon voorschleteI1;'Ze ~~ri
 Pauline Creen brachl vorige
vennoedelilk naar'Zu'Jlen, maand samen met Gaudia Roth, ~ 

waafde,Vrouw uitstap~met. leiclster vall de Croenen. en C..the --... 
het geld ,en even la~r weer rine Lllumiere. van de ~dicale ...1- ~ 

lianlie, een onoek un Ankara ;;;leruglcwam:' Ze 'Vroeg oNe, 
voor gesprekken over cle douane- ....man haarook nog even naar unie lussen Tur kije en de Europese

haar broer kon'rijdm.,Oaar Utile. Minister van slaal Ayvaz ~ 

stapte ze uit am niCit meer te. Cokdemir lie I onlangs lijdens een ........ ...te keren. De Schoonho verkiezingsbijeenkomsl in grove ...
weet niet blj wclk bewoordingen blijken. oproepen c. 

.. 
van de genoemde drie vrouwenaatn nij is geweest. De poli
tot vrijlaling V.ln dde Koerdische '"een ondenoek in. pulemenl.lriers ar Ie wijzen. De 

~ 

....'"minisler zei: ..We l.llen deze ver ..... ...felts Mi!lwsblid r.lders niet vrij lerwille van de ..,...,
proslituees V.ln Europ.l, die n.l.lr 

6/95 ons 2ijn loegekomen als ik weeI 2;
QJ 

niet wal:' 

Prosfituee heeft geen recht 
op bijstandsuitkering 

Een prostituee wordt geacht vol
doende inkomsten te genieten om 
zelf in haar onderhoud te voorzien. 
Zij heeft dan ook geen recht op 
een bijstandsuitkeriog, aldus de 
Centrale Raad van Beroep. 

De Sociale R~herche olltdekle dal een 
vrouw, die samen met haar echtgenoot 
een bijstandsuitlcering ontving, bijna 
elke dag in eell priv~club wc:rktc:. 
Daarop werd besloten om de uitkering 
Ie bet!indigen. 
De VTOuw ging in beroep, omdat niet 
IOU zijn komell vast te staan dat zij 
met haar werk geld heeft verdiend. 
Yolgens haar beeg ze namelijk aileen 
maar een geringe hoeveelheid verdo
vende middeleo. 
De Centrale Raad vao Beroep meent 
dat er voar de loepassing van de Bij
slandswet van mag worden uilgegaan 
dat een prostitu« voldoende inkomslcl 
ontvangt om uJr in de kusten van 
levensonderhoud te vcornen. 
Bovendien bJijkt uit verklaringen van 
hallT ba.'\s eo een collega dat le met 
haar werle r 500 tot f 700 per week ver
diende. Maar ook al zou ze aileen maal 
vcrdovende middelen hebben onlvan· 
gen, dan zou het volgens de Raad op 
haar weg hebben gelegen om cen pas
sende financi(!Je vergoeding te bedingen 
voor haar werlczaamheden. 
De gcmeenlc beeft dan ook lerechl 
besloten om de bijstaodsuitkel'ing 
5lOP Ie 7;<: lIell• 
Redllspr(lok SfJdale Yer::ekering 
1995//46. 

Mr_ K. de Greer. freelance-journalist. 

Paus pleit 
voar de vrouw 
YATIC"ANSTAO· Paus Johannes 
Paulus II pleit voor juridlsche 
maatregelen om vrouwen te be
schermen tegen seksueel geweld 
en ultbuiting. In een open brief 
veroordeelt hil de tljdgeest met 
zl;n genotzucht en materialisme 
en de gedwongen prostltutie van 
vrouwen. De kerkvorst waar
schuwt tegen lagresslefmannen
gedrag'. Met het oog op de VN· 
,vrouwenconferentle In Peking 
, zegt de paus dat zijn kerk zieh 

keert tegen de discriminatle van 
de vrouw en de moeder. Hij be. 
treurt het dat In de loop der ge
$chledenis ook 'zonen van de 
Kerk' medeverantwoordelijk zijn 
geweest vaor de discriminatie 
van vrouwen. 

AlgemeeD Dagblad 11/07/95 
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