
Prostitutie is ceo ongcwone eCOl1om isehe sector wniH ge
WOlle macro-eeollomische ontwikkclingen ell micro-eeo
nomische wettell op van toepassing zijll. Er gaat veel 
zwarl geld in om, er rust nog steeds een taboc op betaaJde
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Bij de Eerste Kamer ligt het wetsont
werp om het bordeelverbod op te hef
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van de oudste bedrijfstakken niet aileen 

volledig worden gelegaliseerd, maar 
ook een volwaardige economische sec
tor moeten worden. In een gewone eco

nomische analyse van een ongewone 
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kel de economische feiten - die nog 
steeds door tal van mystificaties ver
sluierd worden - boven tatel gehaald. 
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~eks (noll. al is dit tahoe weI minder grool dlln pak",'eg 
twintig jaar geledell) en we hebben te maken mel de inte
grilcit van het lid18:'lIn, om maar een raar ongewone as
pecten te noemCl1. l'oeh komen de meest\:: ontwikkelingen 
die de laalste t\vintig jaar het bce1d van de proslitutie in 
Nederland hebbcl1 bepaald, I:I:Jl cconoom bckend voor. 20 
is de prosli(utic een zcer 'geglobahseenJc' bedrijfstak. 
Volgens cijfers van het Ministerie van 111stitie komi circa 
vecrlig proceot van dc prostiluees van buiten de EUfopcse 
Unic. Prostitutie kenmerkt Lich v(~rd\::r door cen sterke di
versificalie van het aanbod. Net als cen supemlarkl Ill! 

veel meer artikelen op de schappell heef! liggen dan tl(:n 
jaar gclcden, maakt in de prostitut ie 'de gewone wip' 
sleeds meer plaats voor bijzondere vormen van seks, zoals 
S.M., travestie, therapclltische seks, ooslcrse massage en 
ga zo maar door'J. En ook in de prostitlltie is er sprake van 
cen toenemellde macht van de klanlen, denk bijvoorbecld 
aan de straatprostitutie, waM soms voor cell tientje met de 
man wordt meegegaan. We hebben meer en meer te makcn 
mel een kopersmarkL Seks wordt een produkL Som:> zelfs 
virtueel, mel de nieuwe mogelijkheden van seks via de 
lelefoon en via internet. En last but not least, is er de laal
siC twintig jaar ill de prostitlJlie sprake van een negatieve 
prijsontwikkel ing. 
In elit anikel willen we mel name op de ontwikkeling van 
tJ(.; prijzen ingaan. Om praktische redenen beperkcn we 
ons daarbij tot raumprostitutie. "Iaar schatting gaat het 
hier op dit moment om twintig tot dcrlig procent van de 
totale prostitutie in Nederland. De onlwikkclingen in de 
raamprostitutie zijn echter illustraticf voor de gehclc sec
tor. 

Verkapte prijsdaling 

Prostituces zijn niet erg open als het gaat om hun ver
diensten. Wat weI elligszins te achterhalen is, zijn de prij
zen waarvoor zij hun klanten gemiddeld gellomen 'aan
slaan', het bedrag waarvoor een klant wordt binncngelaten 
en waarvoor hij enige basishandclingen kan verwachtcn. 
Deze basistarieven zijn hier en daar zelfs in de Nederland
se literatuur vastgelegd, zoals in het beroemde (en indcr
tijd opzicnbarende) boek Hoeren uil 1980 van lscba 
Meijer, cen bundeling van een serie anikelen die hij in de 
periode ervoor voor Nieuwe Revtl heen geschreven. 
Waar het ons om gaat is de prijs. Meijer noemt een bedrag 
van vijt1ig gulden". Daannee stuilen we op een opmerke
lijk economisch feil. Wanl als je met prostitllees vandaag 
de dag praa!. blijkt djt nog steeds het basiSlarief te zijn 
waarvoor zij werken. Prostituees en ex-prostituees 0 

1.	 Zie bij"oorbeeld S. Altink. Handel i/1 harlslOdll, Hel l'msliluliebcdriil' ill 
..Verlerland. Alpha. 1995. 

2.	 Dil bcdrag komi Overcen met de prijs die Amon Grunberg nOc1Y1t in zijn rom,1ll 

BlauH't' JdO(lndclgen uil 1994: "Het is gebruikelijk dill \1'(" lUi her ,I111{1fu:h.JIe 
gf1d~~('/le (Jjhamfelen', 'ja, IUJlH"rtijk,' zei ik. Ik 10('hl honderd Mil/deli il! (i(' 

himr(i'n::ak van mijlljas '. In dil rom:.rnfrJgment gaat hel tlnl ccn proStittLlicbl.:.'znck 
aan ~Cn privc-huis~ \vf\~rbij hCl gcbruikelijk is da[ de hclH nan (lc ~jgemlJI won.!l 
afgtdragen. 
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'Oag en nacht vloeiden ineen. Het was vaorbij. Nag 
eenmaalliep ik, ~eker van mijn zaak, naar de Gelder
sekade. Ik daa/de de stoep naar het souterrain at. het 
meisje opende haar deur. Zonder fets te zeggen liep 
ik naar binnen. Ik hoorde een stem, die van aile hae
ren is, zeggen: 'Ik noem een minimum-tarief. Als de 
klant ze/f niets vraagt, wordt er niet meteen over geld 
gesproken. ' 'Het is vijftig gulden. Nummertje naakt. " 
zei het meisje. Ik gaf haar het geld. We kleedden ans 
uit. ' 

Uit: Ischa Meijer, Hoeren, 1980. 

die twintig jaar of langer meegaan in het yak, bevestigen 
bovendiell zonder uitzondering zich niet anders te her-in
ncren dan dat zc voor vij ftig gulden aanslaanJ

'. En insiders 
bcweren zelfs dat veel prostitllees zeggen dat ze voor ISO 
a:mslaan, maar dat het basistarief in werkel ijkheid meer in 
de buurt van de /35 ligt. [n ieder geval in sommige straten 
in sommiee steden. Als dit alles klopt, dan staan we voor 
cen economiseb raadsel. 
Het is interessant om eerst nog iets verdeI' terug te gaan in 
de tijd. In de hockcn van Jan Groothuyse, beroemd arts op 
de Amstcrdamse wallen, komen we betzelfdc 'nummcrtje 
naakt' legeo maar dan goedkoper. We hebben het Illl dan 
ook over de jaren zestig en zeventig. Zo staat er in De ar
beidsslructuur in de prostilulie uit 1970 het Yolgcndc te le
:len 'Gold lien jaar gcleden nag de 'marktkreet', zoals de 
eeuwige student het uitdrukte, 'voor een tientje nakcnd', 
nu is het volgens hem en anderen /25,- zekcr wei het mini.. 
mLUn voor een nog onbekende klant.' 
Da<lrmee hebbcn we een korte economische reeks te pak
ken (:lie rabel I). 

Tabe/1 

Prijsontwikkoling in de Ne..
 
derlandse raamprostitutie.
 
Tarier waatvoor een klant
 

wordt 'aangeslagen'.
 

Nu l:eggcn nomina1e prijzcn natuurlijk maar weinig als we 
kijken over cen penodc van bijna veenig jaar. Gccorri
gccrd voor inflatic (volgens CBS-gegevens in de jaren zes
tie 46%, de jaren zeventig ]05% en de jaren tachtig en ne
gentig 60%) zijn de pl'ijzeo in de Nederlandse raamprosti
tutie de afgelopen lwintig jaar meer dan de helft lager ko
men te Iiggen. In de jaren zcventig hield de rrijsontwikke
ling in de raamprostltll!ie gelijkc tred met het tempo van 
geldontwaarding en in de jaren Lcstig was er sprake van 
een verdubbeling van het reete prijsniveau. Opmerkclijk is 
vooral de rede prijsdallng in de jaren taehtig en negentig. 
In werkelijkheid is het beeld nog ongunstiger, want voor 
die vijftig gulden moet nu vaak meer worden gcboden dan 
tien, twintig jaar geleden. Vroeger was het bijvDorhcdd 
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niet gebruikelijk dat echtgenotes hun man pijpten. 
Daarvoor ging je naar de hoeren. Nu is het, mede onder 
invloed van de televisie, gebrllikelijk dat klanten ved meer 
variatie willen. Een veer gehoorde klacht is bovendien dal 
de techniek van het 'uitpezen' verloren dreigt te gaan'l. 
Onervarcn prostituees worden niet meer zoals vroeger 
ingewijd in het yak en de meeste buitenlandse prostituees 
houden er ook een andere werkwijze op na: ze laten zich 
belaJen voor de dUllr van he! bezoek en niet per verrichle 
handeling. 
Er heen zieh de laatste twintig jaar in de raamprostitutie 
dus een zeer slerke - maar verkapte - prijsdaling voorge
daan. Het basistarief Jig! lager, voor dut tarief moct meeT 
worden gcdaan en de verdiensten daarbovenop zijn gemid
deld genomen oak minder. Voor indllstriele productcn is 
een reele prijsdaling de laatste tien jaar een veel yoorko
mend verschijnsel. Maar bij dienslen komen prijsdalingen 
bijna niet meer voor (een bekende uitzondering is de mark! 
voor institutioneel vennogensbeheer, waarbij als gevolg 
van de intemationale concurrentie de marges sterk zijn 
gedaald). Meesial houden de pri.izcn van dienslen onge
veer gelijke tred met de loonontwikkcling (denk aan de 
'ziekte van Baumol', waarbij gevreesd werd dat een groei
ende tlienstenseetor met een min of meer gelijkblijvende 
arbcidsproduktiviteit maar stijgende lonen eeo steeds gro
tel' dec! van het nationaal inkOlllcn zou 'opsQnperen'). Een 
goed voorbceld zijn de tarieven bij de kapper die llll aJ ja
ren lang elk jaar met zcs tot zeven procellt verhoogd wor
den. 

Vraag en aanbod 

Dc oom.\kcn voor de verkapte prijsdaling in de prostitutic 
kunnen het beste met behulp van cen eenvoudig vraag-cn
aanbod model ontrat\:ld worden. 

Figuur 1 

Vraa.q en aanbod in de
 
raamprostitutie.
 

In figuur 1 staat elit in zijn meesr kale vorm. Op de verti
cale as staan de reele prijzen waartegcl) een klant word! 
aangeslagen, op de horizontale as het aantaJ be:lOcken aan 
raampl'ostituees. I)e vraag- en aanbod-cUIven hebhen ecn 
bctrekkelijk inelastisch verloop. Er is wel een relatie IUs
sen prijzen en aangeboden en gevraagdc hoeveclheden, 
maar die relatie is niet 7,0 sterk. De behoefte Ont naar de 

3.	 Ovcrigens is er met de ",rieven van werks!ers iets vergclijkbaan; .at< de hand. 
Ook die liggen.1 meer dan lwintigjaar op jt5 (zwart) ofminder 

4	 Dij hel 'uitpezcn' probcert de prostituee ham klan! voor eXlr. h.ndelingcn. extra 
1e laten bC:lillcn. De kUIlSl da~rbjj is Om hem op dezc manier een ZO groot mo
gclijk bcdrag al11.ndig Ie maken. 



hoeren te gaan heen Ie maken met ons driftleven: wie naar 
de hoeren wil, 1<1<11 zich daar niet zo makkelijk van weer
hOllden. Ook niet door cell hoge prijs. Ilelzelfde zien we 
mel rookversl3ving of dmnk: prijsverhogingen of hogere 
accijnzen hebbcn ook nauwelijks effect op de vraag. Met 
het aallbod is iets vergelij "baal's aan de hand. Als morgen 
de salarissen in het ondur"iijs zouden worden verdubbeld, 
dan zou hellekorl aan Icmren in een kJap zijn opge1ost. In 
de prostitutie zal 20'n aanbodef"fect om duidelijkc redenen 
veel minder sterk zijn Omdat vraag en aanbod in de raam
prostitutie vrij inelastisch zijn, hebben de verandellngen in 
deze sector zich grotendcels vcrlaald ;n sterk hogere of la
gere prijzen. 

Figuur 2 

De jaren lGSlig: karte! 
houdt de prijzen haag. 

Figuur 2 geeft de sitllatie weer zoals die gold lot de jaren 
ze\'entig. waarbij de raamprostitutie een kartelachtige 
lTUctuur kende. Er was sprake van een vrij homogene en 

niet al Ie grote beroepsgroep met sterke eigen codes. Wie 
in die tijJ (mder de prijs ging werken, 'werd de straat uit
~.;!a~.. LO hoor je \'311 menseo die deze tijd nog hebben 

~<""m::.Jl~. He! kanel zorgde voor een minimumtarief 
=~r IGg dan de natuurlijke marktprijs. 

c_ ~~ ,~ijgende welvaan en de vrijere seksuele moraal 
de marla voor prostituees tegen het einde van de ja

n zesrig veel groter dan, laten we overdreven zeggen, 
zeelieden en alleenSlaande mannell die bij een bospita 
wooDden. Daar kwam het bedrijfsleven als aantrekkelijke 
mark! bij. De vraag nam sterk toe. 

Figuur 3 

'e jaIen zeventig: nieuwe
 
.'7/.8g drijft de prijs op.
 

Figuur 3 taal zien wat er gebeurde. De reele prijs ging om
g. Dit waren de goudcnjaren waarin veel geld verdiend 

rd in de raamprostitutie. De prijzen waren hoog en de 
zenen groot'). 

• ,: ~·ng mis in de jaren tachtigc Het gelijkblijven en ver
ljk zelfs iets dalen van de nominale prijzen wordt 

'geschreven aan de instroom van buitenlandse 
•	 die in die jaren begon. Dat heen zeker een grote 

.:,10. Het aanbod van vrouwen nam zeer sterk toe. 

Figuur4 

De jaren tachtJg: het aan
hod stijgt waardoor het 

karte! verdwijnl en de prij
/en stijgen, 

figuur 4 laal dil zicn. In Den Ilaag waren cr in de jaren 
zestig ongeveer dertig ramen, dit aantal steeg tot 580 in 
1999. Maar er gcbeurde nog iets: door de instroom van 
uuitenlandse vrollwen werd de groep vee! groter en ook 
vcel heterogener. Daardoor viel het kartel uit clkaClr: de 
nieuwkomers gingen onder de prijs werken. Een verho
ging van de tarieven in lijn mel de dalende koopksacht van 
de gulden was er helemaal nier meer bij. 

Figuur 5 

De jaren negentig: door
 
minner vraag en meer
 
aanbod daaft de prijs
 

verder
 

De reele prijsontwikkel ing raakte in de loop van de jilren 
tachtig nog verdcr achterop (zie fignur 5) Ener::>::ijds door
dat de vraag naar raamprostiruees iets afnam doordat er 
substituten voor betaalde seks ontstonden mals video's, de 
tclcfi)on en later internet. Andec.::iJds omdat aan de onder
kant van de markt er eell groep bijkwam die bereid was te
gen lage prijzen te werken: verslaafde prostituees. Dil had 
enig prijsdempend effect (al moet dat nie! worden overdre
ven) op het middensegment, de raamprostitutie. 

Taboepremie 

KorlOm, de reele prijsdaling in de jarcn tachtig-cn negentig 
was vooral het gevolg van een sterk loenemend aanbod en 
het rei I dal deze toenarne gepaard ging Illet een vcmndcrdc 
marktvorm: van kaTte! naar volledig vrije mcdcdmeing. 
Verder speelden substituten en marktbcderf vanllit de on
dcrkant van de markt oak een ro!. [en bclangrijk punl dal 
nog niet is genoemd, is wat je zou kun.l1cn aanduiden als 
het verdwijnen van de 'labocprcmie'. Als betaaldc seks, 
andel'S dan naar de kappel gaan, bijzonder is, dan moet 
daar een extra hoge prijs tegenover staan. Zo redenerend 
heeh een verminderd taboe random betaaldc scks - 4:> 

~	 In hC't b.cgin VJn de j~r¢n z.c~tig wL.:nJ in J~ nH:c:stc stcdc-[l de :I.ogen,aamde 
·pt:rccntag.;:n.:gt:ling' nfgc;.;chafl. In plums van ecn percen[H.gc vun ue omzc[ 
(veclal op fifly-fifty 1)~sis) b~I(I:tldt:n prUslituCc~ aan de milmc\ploitMlteO een 
vm,1 bcdrag p~:r dagdecl. Voor de llleeste prostituees bet,z:l«·~l1dc..: dit t:;Cn vC"rh~te

rl ng \:au l1e inkomsten. 
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als gevolg van de sehuele revolutie in de jaren zestig" 
goedbedoelde pogingen om de prostitutic uit het 
verdomhoekje te halen en in de jaren negentig de invloed 
v(.In openlijk seksuele televisieprogramma's op de com
merciCie zenders en het in de mode raken van het ver
schijnsel 'bachelors-party' - per saldo een prijsverlagend 
effect gehad. 

Loverboy-effect 

Dc prijsdalingen trcffen vooral prostituees van Nederland
so origine. prostituccs van huitenlandse afkomst hebben 
tell opzichte van hun Ncderlandse collega's nog een twee
de inkomstenbron: koopkracht-eITecten. 

Tabe{ 2 

Koopkrachtpariteiten 

Tabel 2 laat zien hoe die verhoudingcn op dit moment on
geveer liggen. De verschillen in koopkracht alsmedc het 
veel lagere welvaartsniveau in veel van de landen waar de 
buitcnlandse in Nederland wer!O:3me prostituees vandaan 
komen, hcbb(~n een bdangrijke rol gespeeld bij het dem
pen van de prijsontwikkeling in Nedr::r1 and. In Odessa aan 
de Zwarte Zee bijvoorbeeld vrnagt cen gemiddeldc pros-ti
tuee momentecl ongeveer vijfdollar per klanl (die zij deelt 
met de mevrouw op de gang V<UI het hotel waar wordt ge
werkt, de ponier cn de eventuelc pooicr). 
Tol slot nog cnkele opmerkingen over de inkom~ten van 
Nederlandsc prostituees. Wat beTren vcrdicnsten is het las
tiger om een vergelijking met het vcrJeden te maken. Het 
karte! van vMr de jarell tachtir; werd door drie groepen in 
stand gehouden: de prostituces zelf, de hoerenmadam of 
bordcclhouder en de pooier die zich opw ierp als bc
schennhccr en in ruil daarvoor een f1iok deel van de in· 
komstelJ opeiste. Samcn hidden zij de prijs hoog. maar 7e 
declden ook de opbrengst. Nu is de rol van de pooier sterk 
teruggedrongen, veel meer vrouwen werken voor zichzelf 
en ook de raam-exploitant heen in Yergelijking met de 
bordeelhonder of hoerellmadam van vroeger een veel af
standelijker relatie. Wat overigr.:ns niet wogncemt dat een 
Oink aantal prostituees (om welk deel het gaat is niet be
kr.nd) nog steeds inkomsten afaraagt, hetzij vrijwillig (het 
loVC'rboy-effeet), hetzij onder dwang.
 
Uit de weinige cijfers die voorhanden zijn komt naar Yo

ren dat hel beroep van prostituee op dit moment niet be

paald een vetpot is. Om allerlei redenen is het moeiJijk om
 
daar de vinger achIer te krijgen, maar met het oog op een
 
1ll0geIijke legalisering is het nodig om daar verder onder

zoek naar te laten verrichten. Cijfers die er zijn liggen ttlS
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seD de 12.000,- en 14.000,- pef maand yoor een modale 
prosti tuee"). 
Om cell goed beeld te krijgen van de verdienstcn in de 
prostit\Jtie ZOU ook moeten worden gekeken naar de uitga
Yen. Dc kosten zijn hoog. Het huren yan een raam ill de 
Haagsc Geleenstraat kost I' 50,- af 175.- per dagdeel van 
acht uur en in de 'mindere' ,Poeldijksestraat en Doublet
straat Jigt de raamllUlIf rond de f 125,- per 24 uur. Bij de 
overigc direkte beroepskosten (condooms. lingerie, zonne
b<tnk, keukenrol, glijmiddel, video's en/oyaort) moeten tal 
van indirekte beroepskosten worden opeeteld". Lo is het 
gehruikclljk om keukenpcrsoneel" 125,- extra fooi te ge
veil en krijgen ook tallo/c randfiguren zoals boodschap
pcnjongcns, taxichauffcurs, Iingerie- en goudvcrkopers 
ceo i1inkc fooi. Oit nog los vall het feit dat inkomcn dat per 
dag verdicnd wordl, makkelijker wordl uitgcgevcn dan in
komen dat maandclijks binncnkomt ('Iloerengcld beklijf'l: 
niet', zegt men). En ook los van het reit dat consumptiepa
troon zeCr sterk sociaal bepaald is. H<·;t ostenlaticf conSll
meren, waf jc vaak zicl in de prostitutic (ecn taxi er 0]1 

uitsturen Voor een pakjc sit;aretten), is r::en manicr om het 
stigma te vennindercn dal nlst op het op due wijze ver
di,ende geld". 
En wat verdcr de vergelijking md 'normaal' inkomcn 
moeilijk maakt is dat de arbeidsduur die tussen vrouwen 
onderling, maar oak per vrouw per week, sterk kan vcr
schillen. Dan is cr nog een verschil tussen nominak ar
beidsduur (het aantal uur dat er aehter het mam wordt ge
zeten) en de effeelieve arbeidsduur (de tijd <lat men daad
werkelijk met een klant bezig i~) ell bovendien is er een 
groot verschil tussen vrouwen die her werken in de prosti
turie ais hljverdicnstc doen (naast een andere baan, il1
komsten van. een cchtglliloot of soms cell uitkering) en 
vrouwcn van wic het de hoofdinkomstcnbron is. 
Nog ceo aspect dal speciale aandaehl verdicnt is de korle 
Joopbaan van prostituees: vaak niet langer dan tien, maxi
maal twintigjaar. 10 dat opzichl is het beroep van prostitu
ee enigszins te vergelijken mel dat van een sporter of een 
balletdanser, aUeen met dit verschil dat de mogelijkheden 
voor eeo tweede loopbaan veel beperkter zijn. In de \Iolks
mond wordt gczecht dat een meisje de prostitutie altijd 
slechter uitgaat dan dat ze erin kwam. In de mceste £eval ' 
len klopt dat. 

Conclusie 

(ii'n van de zes hoofddoelstellingcn van de nieuwe wet is 
hel 'verbetereo van de positie van prostituees'. Om dat 
doel te kunnen bereiken. zal legalisering van de prostitutie 
gcpaard moeten gaan Illet economische gezondmaking 
van de sector. Ais bijvoorbeeld de prostituees inkomsten.. 

6.	 Zie doetoraalscriptie ",m E,I3, I\-kulc'nh<:ll, de yel'diensten yan de proslilutic. 
J<)<)3. uitg"vc van de Mr. A. ck GraJfStichfing. 

7.	 lie bijvoorbeelt1 M, Blaak. Dc Il1Jkendoos. handlmek voor IwueIl, SMD. I~n, 

I-fieril' gccn de schrijlsler vanuit haar eigen vroegere pnrk[ijk ceo zc-cr duiddijk 
lnzich( in inkomsl~n en uitgavcn. 

S.	 rrive-hub'..cn Cll de bc{cr(; r..3:lmbordelcn hebben personeel in dicn.<;l dill aan de 
proslituees allerlci vormen van service vctlc'cnl; eell soort huishoudsler die zorgl 
V{'loOT kotTic en thec, d(; was. de bcveiliging. sleutels vall dc kumcTs. cnzO\"oon. 

~. S. Allink Izie noot I) 



belastjng moelen afdragen, dan moctcn ze dit via hogere 
prijzen aan hun klunten kunnen doorberekencil. DII kan aI
leen ais de branche, die zich op dit moment kenmerkt door 
cen ovcraanbod van kleine zelfstandigcn. beter wOldt ge
organ.isecrd. Hier Iigl er.n taak yoor de !.\~vestigdc vakbon
den of eell bdangcnorganlsatie als De Rode Oraad. Er is 
echter ook cen taak \veggelegd voor de overheid: Iegalisc
ring vergt deugdehjkc rcgelgeving or het geblcd van ar
beidsomstandighcden, arheid~recht, gr.zondheid belas
tingheffing, ordchandhilving, enz. Gclukklg worden er 
door overheid en gem(~cntelijke instellingen al tal van ini
tiatieven ontplooid op dele lcrreinen en is er onderzock 
gaande waarmcc mcn de omvang van de settor als gehed 

in kaart "vii brengen. Wat daarbij nog ontbl'cekt is cen goe
de analyse van de verdienstcn in due sector Oat is jam
mer, want aileen als legale prostituees cell inkOlTIcn kun
nen verdienen dat in vcrhouding staat tot de aard en de 
zwaarte van her werk, heetl de legalisering een kans van 
slagen om vall de prostitutie een volwa<lrdige ecollomische 
sector Ie maken. 0 

Verscheen in ESB 18-6-J999 

Zie de advertentie voor onze actiesticker: '/75,- inc!. ht"I""" 
achterin deze Black Light. 
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