
Open brief aan de deelnemers van hookers.nl, de website waar klanten van prostituees hun 
ervaringen uitwisselen en evalueren. 

Geachte heren die prostituecs bezoeken, 

Dc laatste tijd is er veel onrust in de prostitutiewereld; u als geen ander weet dat veel ramen 
en prostitutiebedrijven moeten sluiten. Uzelfklaagt dat er weinig vrouwen in de bedrijven 
zijn. Dat zien wij ook. Wij wijten dat aan de slechte verdiensten van de dames. Wij hebben 
dat regelmatig aangekaart als een complex probleem waalin de beroerde arbeidsverhoudingen 
in de bedrijven een rol spelen. De vrouwen zijn zogenaamd zelfstandig ondememer, maar u 
laat de prijzen bepalen door de baa'). U beseft met dat de hclft ofmcer in de zakken van de 
baas ofbazin verdwijnt en dat de vrouwen 'als zelfstandig ondememer 'nog eens zo'n 20 
procent BTW moeten betalen. Dat is extra ZUlU als u - zoals bijvoorbeeld op het platteland 
van Groningen bereid bent om maar 50 euro voar een bezoek aan elub ofprivchuis te betalen. 
Dankzij uw website krijgen wij ook zicht op welke rol u speelt in het laag bouden van de 
verdiensten van de dames. 

Voor ODS is uw website, www;hookers.nl eeo bron van infonnatie voor het prijsniveau in de 
branche. Ook zien we daar tot ons genoegen dat u collega's die NZC (verklaring gcbezigde 
afzkortingen onderaan) willen en dames onheu::. behandelen tereeht wijst. Niettemin worden 
onze bange vermoedens orotrcnt uw rol in het laag houden van de prijzen bevestigd. 
U wilt vaak. niet meer voor de diensten van een raamprostituee te betalen dan voor een bezoek 
aan de kapper. U bent bereid om anderhalfuur te rijden of een lange treinreis te maken omdat 
de prijzen in bijvoorbeeld J.eeuwarden enkele euro's lager zijn dan in Groningen. 
11 verlangt voor het bedrag van 20 euro het hele repertoire van seksuele dienstverlening: B, 
TZ door een ontklede vreuw die u ook nog PZC bij u verricbt. U vindt de clubs te duur. 
Niettemin kunt u op het platteland van Groningen in een club voor 50 euro terecht, ongevecr 
evenveel als u cen bezoek aan de ramen kost. 
U bent boos ofte1eurgesteld als een prostituee PZC weigert. U denkt daarbij slechts aan het
inderdaad zeer beperkte besmettingsgevaar voor uze1f, maar u vergeet dat de vrouw zelf 
behoorlijke gezondheidsrisieo's loopt, ook al is het gevaar van aids hierbij gering. U wilt dat 
de beroepscodes doorbroken worden: vrouwen moeten onbeperkt TZ, B en zich in aBc 
boehten mocten wringen omdat u voor 20 euro ook nog eens versehillende standjes wilt. U 
geeft elkaar de tip dat vrouwen in privehuizen wei gcdwongen zijn u twee hoogtepunten te 
verschaffen. U beklaagt zich bij 'de baas' als dat niet gebeurt. Met gewoon PN neemt 11 geen 
genoegen meeT. U vraagt naar A en u suggereert dat als een vrouw dat niet wiI, ze ooit weI 
over de brug moet komen. U Villdt oak dat aIle vrouwen zich van onderen moeten scheren, 
maar u beseft niet dat de kosten van persoonlijke verzorging niet fiscaal aftrekbaar zijn. Dat 
geldt ook voor het bezoek aan de sportschool dat u sommige vrouwen aanraadt. 
Velen onder u vinden pooiers in raamgebieden maar lastig. Maar u vraagt zich met afhoc het 
komt dat er vooralillegale Bulgaarse vrOllwen in de raamgebieden werken. U weet kenne1ijk 
niet, of u wilt niet weten dat ze hoge bedragen moeten betalen aan hun vriendjcs. Overigens 
vindt u het weI vervelend als vrouwen niet enthousiast hun werk verrichten of 'het duidelijk 
niet voor hun plezier doerr'. Een enkeling onder u huilt mee met de wolven als exploitanten 
zich beklagen over het strenge politiebeleid. U neemt politici die handhaving van de wet 
afdwingen hypocriet, maar u beklaagt zich cr bijvoorbceld niet over dat illegale taxiehauffeurs 
uit de branche worden geweerd. Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat illegale 
taxichauffeurs niet goedkopcr en meer dienstverlening bieden dan hun legale collega's . Oat 



de raarnhuren londer meer worden verhoogd, dat pooiers enkele exploitanten omkopen zodat 
hun vrouwen kunnen werken, ontgaat u. U gelooft de vrouwen niet ali> ze u zeggen dat de 
raamhuur bijna niet meer op te brengen is, dat ze duizenden euro's kwijt zijn aan 
administratieve dienstverlening en dat hun huisvesting niet goed geregeld is. Overigens geldt 
dat voor de weinige keren dat u met de vrouwen communiceert. Dat lukt niet altijd, want veel 
vrouwen spreken een taal die door u niet wordt verstaan. Dat vindt u weer eeIl groat nadeel. 
Aan de andere kant vindt u dat ze niet teveel ingeburgerd Dloeten raken, want dan 
professionaliseren ze of am in uw tennen te spreken, 'ze verliezen hun spontaniteit'. 
Inderdaad zijn wij oak dat migranten die bijvoorbeeld dank zij een legale status lang in 
Nederland verblijven gelukkig een beroepscode untwikkelen en zich niet meer VOOI een half 
uur voor 15 curo 1aten 'uitwonen'. \ 
Wij zijn ook niet blij met een streng vreemdelingenbeleid. Wij vinden dat migranten in de 
prostitutie dezelfde rechten moetcn en dat ze dezelfde rechten als migranten in andere 
beroepen mOt:ten hebben. En dat betekent ook een beloning die redeIijk is gezien het 
prijsniveau in Nederland. 
U zegt de privacy van de dames 'van plezieren' te respecteren, maar u beschrijft ze zodanig 
dat wij de vele vrouwen die wij kennen er zo uit kumlen halen. U bent 20 vriendelijk e-mail 
adressen en 06 nummers vrij te geven zodat niet aIleen bijvoorbeeld de buren maar oak de 
belastingdienst en de politie de dames gemakkelijker kunnen lokaliseren. 
Niet aIleen uw website gaat aan uw succes ten onder, maar ook de branche zelf. Geen nood, 
denkt U, we gaan weI naar het buitenland. Maar in bijvoorbeeld Belgie treft u veel 
Nederlandse dames die trachten hun beroepscode in ere te houden en het standaardpakket 
bieden voor hogere prijzen. De reizigers onder u zoeken het verder en gaan bijvoorbeeld naar 
Maskou. Maar daar ziet II tot uw schrik dat de prijzen op hetzelfde niveau Jiggen als in 
Nederland. Dan tach maar weer naar het platteland in Uroningen. 'Russinnen kunnen kunnen 
erg knap zijn, maar als je een knappe Russin wilt, kun je beter naar het Groningse platteland 
gaan, schrijft een van u up 27 januari dit jaar. Misschien moet u zich geIukkig prijzen dat 11 in 
het land 1eeft waar seksuele dienstverlening relatief - afgemeten aan de levensstandaard in 
Nederland- reJatiefhet goedkoopste is op de hele wereld. Zelfs de vrouwen in de 
Dominicaansc republiek en de Braziliaansen in Suriname vindt u te duur. Als 11 zo doorgaat 
zult u wcl naar het buitcnland want Nederlandse nuch legale migranten zijn bereid voor uw 
prijzen te werken. Waarschijnlijk wIt u het toejuichen dat de illega1e migrantcn nag volop in 
de dubs, privehuizen en achter de ramen werken. U wIt het van harte eens zijn met 
exploitanten en enkele politiek correcten dat als je dat niet tolereert, de vrouwen in 
achterkamertjes en in het illegale circuit terecht komen. Maar wij zien dat vooral Nederlandse 
vrouwen, die de verdiensten in de Jegak prostitutie te weinig ¥inden en niet in het buitenland 
willen werken, erbij klussen als amateurs in het zogeheten illegale circuit. Dat biedt voor u 
ook nog een mogeJijkheid. Dat vindt u echter niet deugen, u vindt het niet hygienisch, u kornt 
weI eens your niets op een afspraak ofwordt geconfronteerd met een mannelijke partner die 
de veiligheid van de vrouw bewaakt. Ook daar vaH straks niets meer te verdienen, want na 
een hezoekje heeft u het meestal bekeken. Of u wordt beroofO. Gelukkig heeft u dan 
hookers.nl om elkaar daartegen te waarschuwen. 
Hieronder treft u een bloemlezing aan van at het moois dat u op hookers.nl debiteert. 

Afkortingen; PN (pijpen en ncuken) 
TZ= tongzoenen 
PZC= Pijpen zander condoom 
NZC= neukcn zonder condoom. 
B= beffen 
A=" anale seks 


