


Dat de pornofilmpjes van SBS6 en Ve
ronica de werkeJijkheid achier de seks
business niet in beeld brengen, soit. 
daar ook een serieuze bioscoopfllm 

als Boogie Nights, over de beginjaren 
van de seksindustrie, heeft steeds min
der van doen met de praktijk van van
daag. Bordelen, massagesalons en 
seksshops breken zich in toenemende 
male het hoofd over behoorlijke be
drijfsvoering, arbeidsrecht en gemeen
telijke verordeningen. Die termen zijn 
niellw in een bedrijfssector die ann het 
begin van de jaren '70 nog het speel~e 

was van halve en hele criminelen. Van 
uil Boogie Nights weggelopen boeven 
als de Wallenkoning 'ZwuI1e' loop de 
Vries: baas van seksimperium Casa 

FatsoenHjk 

De seksscctor is een lucralieve sector. 
Deskundigen schatlen dat in de Neder
landse sekswereld jaarlijks ten minste 
twee miljard gulden wordt omgezet. 
Een derde van de omzel nemen de 
Wallen voor hun rekening. Hoog op de 
lijst scaort oak het met privehuizen 
volgestouwde Noord- en Midden Lim
burg. Mondiaal, zo rckende bet tijd
schrift The Economist vorig jaar Ult, 
zet de sector ten minste 40 miljard gul
den am. AI is de werkelijke ornzet 
waarschijnlijk een veelvoud van dit be
drag. 
Afgelopen najaar stemde de Tweede 
Kamer in met de opheffing van het 

Bordeelhouders 1110eten zich profileren als 
nonnale zakenrnensen in een nonnale sector 

Rosso en het illegale gokpaleis Club 
Cabala. 
In de gouden seventies wentelden de 
pioniers onder de seksbedrijven zich in 
een juridisch vacuiim. Bij een sekson
dernemer kwam nooit een ambtenaar 
langs om eisen te steHen, laat staan ze 
te controleren. Seksbedrijven waren 
ideale dekmantels voor alles wut bel 
daglicbt niet kon verdragen. Het rap
port Van Traa over de IRT-affaire uit 
1996 liet er weinig twijfel over beslaan 
dal ook in het recente vcrleden de han
del in wapens, vrouwen en drugs gro
tendeels in handen was van figuren die 
ook in het rosse milieu geen onbeken
den waren. 
En soms is dat nog steeds zoo Burge
meester Patijn van Amsterdam liet in 
april welcn dat zijn gemeente een 'bor
dcelgedoogbeschikking' moest opstu
ren Haaf de Bijlmerbajes. De aanvrager 
zil daar een straf uil voor vrouwenhan
del. Patijn, somber: 'Wij bebben geen 
grond de vergllnning Ie weigeren. Een 
antecedentenonderzoek maakt geen 
deel uit van hel gedoogbeleid voor bor

len: Maar volgens de burgemeester 

bordeelverbod. Het vergunningenstel
sel dat daarvoor in de plaals komi, Ol1

derscheidl fatsoen..lijke bedrijven met 
vergunning en criminele ondernernin
gen. Een bedrijf dal een vergunning 
krijgt voldoel aan een aantal eisen. Dat 
zijn onder meer eisen op het terrein 
van brandveiligheid, hygiene en wcrk
ruimte. Dc boeken moeten kloppen en 
ook de arbeidsverhollding tussen ex
ploilanl en prostilllee dient duidelijk te 
zijn. Bovendien spec It het strafblad 
van de eigenaar een rol. In de nieuwe 
wei kan de veroordeelde vrouwenhan

delaar in de Bijlmerbajes zjjn bordeel
vergunning wei scbudden. 
De komende regulering van de sector 
beeft inmiddels geleid lot een waar 
polderoverleg van belanghebbenden. 
Zo is er sinds aanvang jaren '90 een 
heuse werkgeversvereniging, de Vere
niging Exploilunten Relaxbranche, 
VER. De prostituees hebben nun be
langenbeharligers in de Rode Draad. 
En de klanl kan zich vertegenwoordigd 
voelen in de stichting Man-Vrollw
Prostillllie, MVP. Gehee! in polderstijl 
zit cen aantal van deze inSlanties 
maandelijks om tafel in het Landelijk 
Proslitutie Overleg, LPO. 
En het is niet aileen de prostitutie die 
in de greep is van de normalisering. 
Ook andere seclQren van de markt 
worden mcegelrokken in hervormin
gen. Voorop in de verzakelijking van 
de erotica loopt de Duitse pornocrate 
Beale Uhse. lij is marktleider in seks
winkels, postorderbedrijven en Blue 
Movie-bioscopen. Beale Uhsc bracht 
haar concern eind mei naar de beurs, is 
veel gevraagd in talkshows en als suc
cesvol ondcrneemster ontpopl ze zich 
gaandeweg als beschermvrollwe van 
jonge Duilse kunslenaars. Wie haar Z3

kensite op Internet bezoekt vindl niet 
'Del' Beale Uhse Katalog' met daarin 
de kllnstpiemel Goliath (DM 169,-) of 
de opblaaspop Christy met een onder
ingang van 18 centimeter diep (DM 
599,-), maar keurig bebrilde en grijzc 
heren in driedelig pale de Geschafts
fUhrer, de Griindungsgesellschafter en 
enkele Vorstandsmitglieder. Een 0 

-

dit binnenkort veranderen. En wei 
- het bordeelverbod met zijn half

~~ ,,;edoogbeleid verd\\"ijn1. Dan 
....:k-.t'<:Jnif.:en ,eneuze on



wereld van verschil md de Pistolen 
Paultjes en Zwartc Jopie's die ooit over 
de Wallen hecrsten. 

Erotic lifestyle 

De HCl1le Uhse van Nederland is onge
twijfcld Christine Ie Duc. Een Christi
ne Ie Due-winkel is gecn seksshop 
maar een Erotic Ii restyle-winkel. Op 
die titel slMlt elgenaar Hans Hartog. 
'Seksshops zijn smoezel ige pijpenJa '5 

met dichtgeplakte ramell waar mannen 
in rcgcnjas sneaky naar binnen glip
[len. In etalages van sekswinkels lig
gcn met stickers a rgcplakte blaadjes 
onder een laag stor Vrouwen durven 
per definitie niel Il<)ar binnCLl. En ie
dereen vermoedt dat er van al1cs over 
de toonbank gaat, van diel'cnscks tol 
kinderpomo. Of dat 70 is weel ik niet. 
Wij willen zo in elk gcval niet zijn.' 
Christine ie Due bestaat ecbt. Al heet 
ze in werkelijkheid Christieo Hartog. 
'Maar', /.0 laeht haar eehtgr.noot Hans, 
"Christien Hartog' werkt niet goed ho
ven een Erotic lifestyle winkel.' Dus 
venaaldc hlj haar naam bijll<'l derllg 

Zestig procent van aile prostituees buiteo..Europees 

Het aantal prostituees lijkt in Nederland al jaren gelijk Ie blijven. Deze week presenteren de 

onderzoekers Lucie van Mens en Therese van der Helm de Nederlandse cijfers in een groot 
Europees project naar mobiliteit in prostitutie. Zij schatten dat tussen de twintig- en vijf

entwintigduizend vrouwen, mannen en zogenaamde 'transgenders' in de seksuele dienstverlening 

werken. Daarvan werkt 45 procent In privehuizen en seksclubs, 20 procent achter het raam en 15 
procent via een escortbureau. De overige 20 procent biedt haar diensten op andere wijze aan zoals 

op straat, in de privewoning of in zogenaamde eratische massagesalons. Opmerkelijk is hat grote 

aanta! prostiluees uit landen die niet behoren tot de Europese Unia: 60 procent, volgens Van Mens 
en Van der Helm. De prostituees uit Oost- en Midden-Europa vormen de grootste groep, op de voet 

gevolgd door werkers uit Latijns-Amerika indusiaf het Cara'lbisch gebied en Afrikanen ten widen 
van de Sahara. Deze graep zal het komende jaren bijzander lastig krijgen. Want mel het apheffen 

van hot bordeelverbod krijgt een sekshuls alleell een vergunlling als het kan aantonen dal er enkel 

vrouwen uit de Europese Unie werken. Deze graep prostiluees Hjdl ook hel moost onder allerlei ver
men van dwang. De onderzoekers schatten dal in de regio Amsterdam zes ap de lien vrouwen uti 

Oost-Europa en Latijns-Amerika worden gedwangen om in de seksinduslrie te werken. Van de 

Nederlandse vrouwen zijn dat er twee op de lien.(Bron: Stichting Soa-beslrijding & GG&GD 

Amsterdam, EUROPAP-project juni 1999) 

personcelszakcn en Marlies Schollten,
 
hoord adrninistratie.
 
Door de winkels van Hartog kun je
 
dwars heen kijken. Geen afgeplakte ra

men, geen rode lampjes, gccn groeze

hgc blaadjes in de etalages. Die wor

den volgens llartog ingericht door een
 
etaleur die zijn overige klanten heeft.
 
op de PC-Hooftstraat en de Brussdsc
 
houlevards Christine Ie Duc richt zich
 

AIs chocolaatjes liggen condoonl~\' in een
 
schaaltje
 

jaar gclcdcn in het Frans en deze 
maand opent hij in Hilvcrsum zijn vijf
entwintigstc filiaal. De zakcnsite van 
Christine Ie Due is Vo)endams-gezel
lig. Met kickjes van Sonja Bakker van 

hehalve op m(lJlIlcn oak expl icier op 
vrouwcn. In drie van de 24 winkels ko
men inmiddels al meer vrouwelijke 
dan mannelijke klanten. Tach zijn de 
producteo van Christine Ie Due voor 

het leclIwcndeel dezelfde als die in de 
gangbare sekswinkel. Maar hel louche 
sfcerlJc is verdwenen. Het. telefoon
Illlmrner vall de keten staat niet in de 
06-rubricken. En eell Christine Ie Due 
vindt je ook nooitin rosse buurten, 
maar in gewone winkelstraten. Zo lig! 
de Amsterdamse vestiging aan het bra
ve Spui en niet op de ruige Wallcn. 
driehonderd meter verderop. 

Creditcard 

De Haagse vestiging vall Christine Ie 
Duc ligt aan de Elandstraat. Schuin te
genovcr hevindt zicb bet luxe Mayfair. 
Zoals Hans HaJ10g vall Christine Ie 
Due gem eigenaar is vall sckswinkels, 
is bedrijfsleidcr Dick Ncleman van 
Mayfair geen bedrijfsleider van een 
bordeel. Mayfair is eeo Gentlemen's 
Nightclub. Aan de bar van Mayfair 
kunnen bezoekers contact leggen met 
cen kcur aan damcs. Meestal per cre
ditcard bctalcn zc vervolgelJS vij fhon
derd guldcn pcr uur .kumerhu lIr' aan 
de reccptie. Op de drie vcrdiepingcn 
wachtcn hen grote en wcclderige ka 
mer~. Als chocolaatjes Jiggen con
dooms in een schaaltie. Een bubbelbad 
staat vol water - gegarandeerd vrij van 
Legionella - en in het grootste bed kan 
de klant wei met tien rneisjes tegelijk 
aan cle slag. Van de vijthonderd gul
den kamerhuur krijgen de dames. bij 
het sluiten van de zaak weer tweehon
derd gulden uitgekeerd. Ret publiek 
van Mayhlir bestaat volgens Neleman 
zowel \lit herell van ambassades en mi
nistcries, burgemeesters 'Ult Drenthe 
en Overijssel' als bankdirecteuren en 
zakenlui. Seksfilms zullen zij bij May
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male economische circuit. De twinlig
lot vijkntwintigduizend prostituees in 
Nederland, en een veelvoud daarvan 
aan stripleasedansers, mode II en en 
peepshowactrices verkeren vrij wei 
volledig in een grijs circuit. Ze zijn 
niet verenigd in een vakbond, ze 
kenncn geen CAO en voor hen bestaat 
geen minimumloon. G0CltS: 'Op e1it 
moment heeft geen cnkelc prostituee 
cen arhcidsongeschiktheidsverzeke
ring. Het Zou miJ zelfs nict verhazen 
als vec! prostituees geen ziektekosten
verzekering hebben.' De Rode Draad 
kan niet meer zijn dan een 'bclangen
behartiger'. Geerts: 'Prostituees krijg 
je niet zover dat ze een vakbond op
richten. Dan moeten ze oak voor de 
buitenwereld toegcven dat ze prosti
tuee zjj n, en dat ligt toch nog te gevoe
Ii£;.' 

Acquisitie 

!\Js Irgaliscling van borcl<:len met 7.ich 
mecbrengt dat prostltuees hun beroep 
moeten formaliseren, dan zou dat vol
gens Geerts kunnen betekenen dal ze 
aneler wcrk gaan zoeken. V·lant het vak 
wordt steeds minder lucratief A.ls daar 
IlOg eens een strenge fiscus bij komt 
kijkcn, inschrijving bij de kamn van 
koophandel en vcrpl i¢!lt(: verzeke
ringen. La I de aantrekkcl ij khe id verder 
Ie zoekcll zijn dan ()Oit. 
Zo ziju het afgelopen decennium de in
komsten vall de [.;emiddelde prostituee 
eerder gedaald dan gcstegcn. De ge
middelde prijs die eell klant vOor eell 
vrijpartij van ceo kwartier beraalt IS 

vijftig gulden. Maar volgens Pascale 

Cyberseks 

Geerts is de COllcurrelltie 20 fd dat 
veel vrouwcn het al voor 35 2ukicn 
doell, I,ou dit bedrag nu een gemiddeld 
uursaJaris van 140 gulden opleveren, 
dan was het inkomen riant. De realitcit 

De regels worden nag stipter en men zed nag
 
scherper op ons felten, zodat je niet bepaald
 

van een ondernemersvriendelUk klil'naat
 
kunt spreken
 

is anders. Enkele jaren geleelen reken
de de student sociologie I3enno Mell
lCllbelt uit dat cen gemiddeldc prosti
tuee op een uurloon van f38,50 zit. 
Daarbij verdicnen vroUI\'Cn in de es

, 
,} 

Seks via Internet groeit snel. Naar schatting bezoekt een op de vier surfers sekssites. Na software 
en toerisme is seks het mees! verhandelde goOO op het web. Tegen de 30.000 sekssltes staan de 

liefhebber inmiddels ter beschikking en uiteraard zijn er ook al ean aantal exclusieve seksbrowsers, 

De browser van www.persiankitty.com schakelt door naar meer dan 1000 sites, terwijl 
httpJ/naughtY.com de bezoeker meer dan 4000 sites presenteert, Ondeugende Kitty brengl 

dagelijks meer dan 260.000 bezoekers naar sites die zij kunnen seleteren op criteria als (schaam

)haarkleur 01 bed versus bad, 
Internetseks is inmidde.ls de meest lucratieve vorm van handel in loto's, video's en seksattributen. 

Niet aIleen kan iedereen overal ter wereld worden bereikt. ook bespaart de seksondernemer !link op 

de druk- en vel4endkosten van catalogi. Oaamaast is het medium steeds vaker een uithangbord 
voor seksclubs en escortservices. Summier zijn er zelfs al recensies van het gebodene te lezen. Zo 

levert www.worldsexbank.com commentaar op, en prijzen van bordelen, peepshows en andere 

seksinstellingen in honderden landen over de hele wereld. 

Oat de seksindustrie zo lioorop loopt in 11Mr gebruik van Internel hoeft overigens geen-verbazing te 
wekken, Handelaars in bloot vlees stonden altijd al vooraan in het gebruik van de modernste nieuwe 

media. De eerste huur- en kOQPvideos waren seksvldeo's, de eerste betaalteleloonli)nen waren 
sekslijnen, de eerste commerciele cd-roms stonden vol blootplaaljes ·en ook de eerste pay-per-view 

in een hotel betrof seksfilms. 

cortbranchc of in luxe huizen als May
fair he( Il1l~CSt. Raamprostituces van
gel) bet millst. W::mt de meeste men be
stcdcn zc Iloodr;edwongen aan acquisi
tie. Zo moeten ~ij peL" maand 240 llUT 

in de etalage zitten om 163 klantcn 
over de drempel te lokken. Als c1kc 
klant binncn e1e twintig minuten weer 
buiten staat, betekent dat eeo effeetie
ve werktijd van 46 lIUf. De ovcrige 194 

lIUf, ofwei drie volle wcrkweken, moe
ten ze 20 sexy en verleidelijk mogelijk 
lonken naar de voorbijgangers. HUll 

omzet per uur is dan ook minimaal: 19 
gulden. Met aftrek van de peperdure 
peeskamerhuur blijft er vervolgens bij
zander weinig over om belasting, een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering of 
zelfs maar een ziektekosl.enverzckc·· 
ring te betalen. 

Omzet 

Met de prostiruees zien ook de exploi
tanten van veel bedrijven hun Olnzet 
dalen. 'Een gemiddelde klant lam bij 
on~ al jarenlang 130 gulden achter. En 
dat tenNij I wij steeds keuriger onze bc
lasting zijn gaan betalen, verbouwin
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gen pleegden en aan allcrlci kostbare 
regels zijn gaun voldoen', 7.egt Andre 
van DorSI van de VER .. De regels 7.ijn 
z6 stipt en er wordt 'L(') nauwlellend op 
ons gelel, dat je niel bcpaald van een 
onderncmersvricndelijk klimaal klint 
sprcken.' 
'Ach, de lijden verandcren' rneenl 
Dick Neleman van Mayfair. HI] vindl 
het wei jammer dill hel zwarte geld !liel 
meer door ?ijn handen spoelt. In de 
goede oude lijd had hij t"''"i:C keer LO

veel en kocht hij zijn pakken en schoe
nen in de be:;l\: Haagse zaken. Hoewel 
Mayfair prima draalt, wll hij ook wei 

kwijt dat vandaag nog maar twaalf 
meisj~s werken. Ooit waren dal er 42. 
Aileen de luxe Christine Ie Duc-zaken 
van Hans Hartog zijn beter gaan lopen 
dan voorheen. De Rorterdamsc vesti
ging vcrhoogde sinds haM restyling lot 
open winkel haar ornzet zelfs met der
tig procent. Maar Hartog stell dan ook 
mel klem dal nict de hete sector bij een 

Z<lkclijke aanpak is gebaat. 'Ved man
nen vindcn d<lt IOLlche sfeertjc ,'!Chter 
die dlchtgeplakte ramen wei preltig. 
80vendien geldt in elkc sector dal vcr
andcnng ook altijd ontcvrcden kJantcn 
oplcvert. lk hou het erop dal wij hel zo 
goed doen omdal we ~en markt hcbben 
aangeboord die door de seksshops nog 
niet was onldekt.' 0 

Ecrder vcrschcnen i (1 Intcrmc'diair. 
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"... lJ .Co reD/ion 

FOR YOUR lMA.6INA nON 

JAPONNEN 

FJ:.TISH PRODUCT£N 

I.F-ER - RUBBER - LAK 

LlN6ERIE - pVC' BOD V'S 

TRA: V£STI£ A 91: - ('I(()TH£SEN 

H/6.H HEELS & J.AARZEN 37-45 

LEDERt'N BUSTlER/COHSETrEN 
& SLIPS OP MAA T 6EMAAJ(T 

FETISH lIFESTYL£ SHOP 

A DIFF£O£NT WORLD
 
Z.E£ BURGER D1JK 484 ) AMSTEJlDAM 

020 ~ 46 88 903'
 
SHOP OPl;:N: 01- VR/.JD~<16 12- 19 UUR. 

2ATERDAti 11- 19 UUR. 
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