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Bedgeheimen van een gigolo 
Een zoektochr noar beveslig;ng en bevrediging 

'13cdgcheimen van cen gizalo' is ecn hoek met 
ceo veelbclovende titcl co ceo leuke tckst op de 
achtcrflap. Toch is het gcen boek dat je in een 
adem uillccst. Het is soms het zecr pcrsoonlijkc 
relaas van icmand die toevallig gigolo is 
geworden en daardoor eeo redelijkc kijk beeft 
gekrcgen op dc weosen van vrouwcn vaor wat 
bctrcft bctaalde scks. Aan de andere kant is het 
cen boek met cen soort doet. Shai Shahar ver
werkt ?:ijn persoonlijke crvaringen op het gebied 
van scks en zyn leven in de wereld van de be
taalde seks. Welke ervaringen? Tc vcel om op tc 
nacmen. Vaar mij pcrsoonlijk de reden waarom 
ik bet boek niet zo baeicnd vind. Het vertdt van 
aUes eeo beetje. Het is natuurlijk moeilijk om 
70'0 lange pcriode uit je !even io cen boek van 
nag gcen twcehonderd bladzijden tc beschrijven. 
Het is de moeite waard vaor dcgenen die willen 
weten wat het leven van een gigolo inhoudt en 
hoc vrouwen hel ervarcn am de rollen cens am tc 
draaien. Om zelf als klant voor hctaalde scks te 
kieLen. 

Sheila 

Auteurs: Esther Vaet IShai Shahar 
Uitgeverij: De Sfinx Diemcn IAmsterdam, 1997 

Persbericht
 
Bet mysterie van de verdwenen bordelen 

Prostillilie in Nederland in de negenliende eeuHi - door Martin Bossenbroek & Jan II Kompagnie 

Tot vcr in de negenLicndc ceu\\, verhicvcn de het plotscling gedaan met de seksude vrijhcid. 
bordclen zich onhescbaamt in bct Ncderlandsc De bordclen werden verbodcn, en de betaalde 
landschap, officieel erkend en openlijk gekoes !icide werd verbanncn uit het openbare Icven. 
tcrd als de lieux de vicloire van de maonelijke Hef 111y.~'erie van de verdH'enen borde/en onder
gcsJachtsdriH. Maar rond de cCllwwisseliog was zoekt de aC'hlergrondcn van deze omslag, analy
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dellJk de ware toedracht. Was het wei de 7cde

lijkheidsapostet met zijn nog rokcnde revolver in Jan H. Kompagnie is historicus en archivaris.
 
de hand en zijn luidkccls geuite schuldbckcnte Hij is werkzaam bij het Algcmcen Rijksarchief
 
nis? Of was er veel meer aan de hand? en publieeert over bistorische ondcrwerpcn.
 
Juist in het jaar waarin de prostitutiereelcmcnte Martin Bossenbroek is verbonden aan de Vak


ring hier lc lande haar vcelbesproken comeback grocp Gcschiedenis van de Rijksuniversitcit Ld

lijkt te gaan maken, is het fascinerend te Iczcn den. Ecrder verscheen van zijn hand onder mcer:
 
hoe zij honderd jaar gclcden aan baar eindc flolland op zijn breed~t. lndie en Zuid Aji-ika in
 
kwam. He! mys/erie van de verdwenen horde/en de Nederlal1d~e cul/uur omstreeks 1900 (1996).
 
is een historische studic over genotzucht en gods

vrucht, over lichtekooicn en zedenmeesters, over Yoar meer informatie kunt u contact opnemen
 
aanstoot en overlast, gcschreven met de suspense met uitgcverij Bert Bakker, tel.: 020-6241934.
 

Minderjarigen 
Van 16, 17 en 23 

Wat is cen minderjarige? Het antwoord op dezc huwelijkcn en andere vonnen van (seksliccl) mis
vraag lijkt me heel simpel: een persoon van be bruik, rept mcn niet. Dc 'Jovcrboys' zelf laat men 
neden de achttien. Maar zo ecnvoudig ligt het met rust, \vant die zijo LO moeilijk te pakkcn. Dat 
niet als je bepaalde rapportc:n over minderjarige constateert Licsbcth Venicz, die ecn van de 
prostituees moet gelovcn. Sommige onderzoekers zinnige rapporten over minderjaligen in de 
rekenen hulpbchoevcndc meisjes van 23 er ook prostitutie heeft geschreven, oak. Zij pieit er voor 
toe. (BijvoorbecJd in het rapport Marktscan van die jongens eens te gaan vertellen dat pooier spe
de politie Utrecht). Voor hen betekent 'minder len helemaal niet stoer en macho is. 
jarig' zoiets als hulpbehocvcnd. Flauwekul. M in Die meisjes moeten leren dat die jongens niet 
derjarig is een juridischc term die een betrek deugen. Ze krijgen psychologische bcgeleiding 
kelijk willckeurige leeftijdsgrens aangeeft. Van maar geen nieuw toekomstperspecticf aangebo
de ene op de andere dag hen je minderjarige af, den, aldus Venicz en Vanwesenbecck. Maar 
om precies te zijn op je achttiende verjaardag, of meisjes die uit een incestsituatie komen, zitten 
je nu zielig bent of niet. Het wordt nog gekker daar zeker niee op te wachtcn. Ze hebbcn nu de 
wanneer men het over 'risicomeisjes' heeft. Risi kans geld tc verdienen met iets dat zc thuis voor 
comeisjcs doen dingen die vroeger nict mochtcn: niets rnoestcn ondergaan. Yenicz en Vanwesen

~ Jippenstitt dragen, in grocpjes op straal rond beeck constatcrcn dat hulpverleners vrijwel on
hangen, korte rokken dragcn en veel uitgaan. middellijk bij het aantreffen 'Van een mindcrjarige 
Kortom, dat zijn onaangcpaste dames. prostituee de politie waarschuwen. M indc~jarige 

Yrijwel altijd doelen bovcngenoemdc rappOiten prostituees worden bovendien opvallend vaak in 
op 'slaehtotfers van de loverboyconstructic', dit gesloten inrichtingen - cen soort gevangenissen 
zijn - vooral- Marokkaanse mcisjes en vrouwen geparkeerd. Ze zijn dan nag verder van lUI is. Hij 
die in de ban zijn van veelal cell Marokkaansc mecrderjarige vrouwen ZOU men hel wei uit het 
pooier. Zo'njongen heet 'Ioverboy', overigens hoofd laten om tegen hun wil de politie in te 
een raar woord voor iemand die wij gewoon cen sehakelen. Maar mindeljarigen (meisjes van 16 
crimineel noemen. Alle inspanningen zijn er op en 17) hebben daar kenneJijk niets over te zeg
gClicht die meisjes uit de prostitutic te halen of te gen. Contact met de zedenpolitie - hoe vriende
voorkomen dat ze erin komen. Over gedwongen lijk ze je ook benaderen - is op die leeftijd een 
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WCI..:rmluur VCCI melsJes oaK nog eens van contact 
met de politic. 
Bij de Rode Draad is het lang cell diseussiepunt 

gewccst of betaalde scks met J6- tot 18-jarigcn 
vcrboden moest worden, tcrwijl onbcI2alde scks 
vanaf 16 jaar tocgestaan is. Oat zou inderdaad 
vrcernd zijn als het ging om pum het COntact rus
sen kl.ant en meisje, maar het werkcn op ~o'n 

jange leeftijd in clubs stuit volgens veel Rode 
Draadvrollwen op bczwarcn. Een 17-jarige moet 
weI heel sterk in haar schoenen staan om de sub
ticle dwang en llitb'uitin8 die in veel clubs flog 
schering en inslag Lijtl, tc weerstaan. MogcJijk 
zijn er incidentele gcvallcn van meisjcs die het 
weI aankunnen. maar daar kun jc gecn bcleid op 
malcen. Bovendien moctcn ze in clubs mcestal '8 

avonds wcrkcn, en dat is in het algemcen verbo
den vaal' mensen onder dc achtlien. Er 21jn we! 
mcer dingcn die pas na jc achtticnde mogcn. 

Wat moet er 1111 gebeurcn met mindcrjarigcn? 
Toch maar een paar conclusies: 
·In de eerste plaats lijkt het me zlnl1ig om dc 
bcgrippen zuiver te houdcn: 
. Minderjarig is jonger dan achttien. 

JCS' dJC nlet 111 de prostltLihe wcrken, zlJn geen
 
prostituee en kunnen oak Diet als zodanig worden
 
opgevangen en gestigmatisecrd.
 
-Meisjes van zestien en zcvcntien, of ze nu pro

stit1J\.~e Lijn of niet, moc! net als volwassen vrou
wen worden gevraagd of 7C de politie erbij wil
len hal.en. 
Dc hulpverlcning moet zich niet fixeren op 

minderjarige (alloehtone) prostituccs, maar oak 
aandacht schenken aan andere vannen van scksu
eel geweld. Sterker nog, huJpverJcning aan p1'o
stit11ceS moet ge"integreerd worden in andere v01'
men Van hulp. 
··Het heen weinig l.ln am mindcljarige prostitu
ees op te jagen. Er zijn al meisjcs van 16 tot 18 
jaar naar tippelzanes en de1'gelijke BevIlIeht 0111

dat zc elders niet tereeht kondcl1. 

-Tot slot cen schrale troost voor mindeljarigen: 
mindcljarig zijn gaat vanzclf over. 

Sietske Altink 

litera/uur: Venicz, L., en Vanwesenbeeck. 1., Aard 
en omvong van (gedwonKen) prostitufie onder 
mindcljarige (aUachfone) mcisjes, Nisso, J999 
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