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Exploitanten vormen een belangrijke machts
factor in de buurt. Zij bepalen welke vrouw 
welke kamer kan huren. De kamerhuur schom
melt in beide straten rond de f1.150, - per dag. 
Wat prostituees voor die huur krijgen, verschilt 
nogal. Soms zijn het hokjes waar net een bed 
in past en waar de conversatie in de naburige 
kamer woordelijk te volgen is. Soms is er voor 
die prijs ook nog een achterkamer en een 
goede eigen badkamer voorhanden. 
Raamprostitutie is een van de vormen van 
prostitutie waarin een vrouw het makkelijkst 
onafhankelijk kan werken. Ais ze de huur maar 
betaalt kan ze immers zelf haar werktijden 
bepalen en ook welke klanten ze wei en niet 
neemt. In de praktijk ligt dat toch wat ingewik
kelder. Hoewel er grote onderlinge verschillen 
tussen exploitanten zijn, is de verhouding tus
sen prostituee en exploitant doorgaans gecom
pliceerder dan die tussen huurbaas en huurder. 
Exploitanten vormen, zeker voor de nieuwe 
prostituees, soms ook de link naar de buiten
wereld. Zij zijn degene die je kunt vragen waar 
je iets kunt vinden of hoe iets werkt. 
Buitenlandse vrouwen worden vaak door de 
exploitant naar de vreemdelingendienst 
gebracht. Vooral de vrouwelijke exploitanten 
zijn soms ook degenen waar vrouwen over hun 
persoonlijke problemen kunnen praten. 
Exploitanten houden ook vaak in de gaten wat 
er gebeurt in de buurt. Zo verwees een exploi
tant een vrouw door die nogal in de war was 
en werd de politie gebeld toen een meisje zjch 
bedreigd voelde. 

Tegelijkertijd hebben exploitanten niet dezelfde 
belangen als de prostituees. Exploitanten zijn 
in de eerste plaats huurbazen, die vrouwen 
opjagen om door te blijven werken als er gedu
rende slechte tijden huurachterstand ontstaat. 
De inkomsten zijn belangrijker dan de belan
gen van de prostituee. Oat betekent dat er 
soms valse of voor vrouwen schadelijke voor
lichting wordt gegeven. Zo werd een meisje 
met belastingschulden (en een flinke achters
tand in de huur) geadviseerd zich maar uit te 
schrijven uit het bevolkingsregister, omdat de 
belastingdienst haar dan tach niet meer kon 
vinden. Dat zou voor het moment wei een suc

cesvolle strategie kunnen zijn, maar het zou 
betekenen dat de vrouw van geen enkele voor
ziening meer gebruik zou kunnen maken, zon
der op een goed moment geconfronteerd te 
worden met een alsmaar oplopende belasting
schuld. Door geen belasting t8 betalen, zou ze 
wei eerder haar huurschuld in kunnen lopen. 
Ook weten exploitanten soms geld te slaan uit 
regelingen voor prostituees. Uit het verleden is 
wei bekend dat exploitanten soms geld vroe
gen voor de medicijnen tegen geslachtsziekten 
die de GGo gratis voorschreef. Een andere 
exploitant is begonnen met een bureautje dat 
voor een paar honderd gulden verblijfsvergun
ningen aanvraagt voor Oost-Europese vrouwon 
die zich door een uitspraak van de rechter in 
de toekomst mogelijk als kleine zeltstandige 
kunnen vestigen. 

Pooiers en boodschappenjongens 
Rondom de prostituees hangt een heel leger 
van helpers en ritselaars, boodschappenjon
gens en kooksters, qauwdieven en souteneurs. 
Allemaal proberen ze een graantje rnee te pik
ken van de verdiensten van de dames. Ook zij 
hebben een rol in de communicatie met de bui
tenwereld. Alles kunnen ze voor je regelen, als 
er maar wat geld tegenover staat. Voor prosti
tuees die door willen werken is het natuurlijk 
handig om er iemand op uit to kunnen sturen 
als ze honger hebben, of als or een telefoonre
kening betaald moet worden. Maar het kan in 
moeilijke tijden ook de drempel om naar buiten 
te gaan steeds hoger maken. Ook hun advie
zen zijn niet allemaal belangeloos. Vooral de 
pooiers en de jongens die om hen heen han
gen, kunnen de straat met hun aanwezigheid 
nogal domineren. Hoewel er de nodige bravou
re in het spel is en zeker niet aile jongens die 
rondhangen tot de pooiers of de helpers van 
de pooiers te rekenen zijn, is de grens tussen 
spel en werkelijkheid niet altijd even duidelijk. 

,.. Als A. in het raam haar kleren staat aan te 
trekken, stopt er een auto met een paar jon
gens voor haar raam. "Oat zijn vrienden van 
mijn vriend", zegt ze, "Die kijken wat ik ga 
doen. "A. wil stoppen met werken na diverse 
aanvaringen met haar vriend. In die ruzies is 
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haar omgaat vanwege het geld dat ze verdient. 
Als we naar buiten lopen, wordt ze gelijk aan
gesproken door de jongens die op de hoek 
rondhangen Ze vertelt dal ze naar haar 
ouders gaat voor een dag, "Oat is niet goed 
he. II zegl een van de jongens lachend. "Je 
moet werken. II Ze laten haar passeren, maar 
de toon is gazet. .. 
De etnische achtergrond van de pooiers lijkl in 
de afgelopen maan"den wat veranderd. Waren 
het een jaar geleden vooral jongens van Ma
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er steeds mecr jonge Groningers van Turks8 
afkomst. Het lijkt er op dat zij het 'vak' afgeke
ken hebben van de r;:]ndstedelijke pooiers. 

Liesbeth Venicz 

Uit: Achter de ramen, Veldwerk onder raam
prostituees in Groningen, Een verslag van het 
project Vertrouwonsvrouw migrantenproslitutie 
1997-1998 

Prostituees hebben het niet makkelijk in de 
Verenigde Staten. Zowel de werkende vrouwen 
als de klanten worden vervolgd. Oat gaat op 
een onsmakelijke manier: de politie lokt het 
vaak uit. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben 
prostituees daar ook veeI last van bepaalde 
feministen die vinden dat prostituees de onder
drukking van aile vrouwen in stand houden. In 
Nederland en andere Europese landen, denkt 
de vrouwenbeweging daar anders over. 
Prostituees zijn ook vrouwen, en als je op 
prastituees neerkijkt, kijk je op aile vrouwen 
neer. Daarom gaat in Nederland de vrouwen
beweging beschaafder om met mensen uit de 
prostitutie dan in de Verenigde Staten. Oat 
concludeert de schrijfster Wendy Chapkis in 
haar in het Engels geschreven baek Live sex 
acts, women performing erotic labour. Zij ver
gelijkt de Amerikaanse opvattingen over prosti
tutie met de Nederlandse. De Nederlandse 
situatie kent ze heel goed want ze heeft vele 
gesprekken gevoerd met mensen die een 
belangrijke rol in het prostitutiebeleid spe/en. 
Om de Nederlandse beweging te vergelijken 
met de Amerikaanse is ze ook op bezoek 
geweest bij de Rode Draad. Haar studie levert 
heel interessant materiaal op. Ze schetst de.. 
dilemma's waar veel emancipatiebewegingen 
van prostituees in terecht komen. Bijvoorbeeld, 
hoe vaak je ook naar buiten treedt in de media, 
de publieke opinie blijkt nauwelijks van mening 
te veranderen. Want als er een zelfbewuste 
prostituee op de buis verschijnt, denkt de kijker 
meestal dat zij de uitzondering is die de regel 

bevestigt. Ook is het heel moeilijk om vrouwen 
die een minder gunstige positie in het werk 
innemen, bij de beweging te betrekken. 
De aidsepidemie heeft een ander dilemma 
opgeleverd. Veel groepen hebben geld kunnen 
krijgen voor aidsvoorlichting. Maar moet je je 
daarop richten als je het hebt over de emanci
patie van prostituees? Ze prijst hierin de hou
ding van de Rode Draad. 
Een heel /ezenswaardig boek; jammer dat ze 
eindigt met een overbodig hoofdstuk over een 
workshop 'heilige seksualiteit'. 
Het boek is vorig jaar bij uitgeverij Cassell in 
Londen verschenen. 

Er kwam nog een Engels boek op De Draad: 
Crossing Borders, Migration, Ethnicity and Aids 

.	 (ed: Mary Haour Knipe en Richard Rector.) 
Het baek beschrijft voornamelijk allerle; projec
ten om migranten, ook buitenlandse prostitlJ
ees, voor te Iichten. Het is een bundel; ver
schillende instellingen hebben een bijdrage 
geleverd. De artikelen zijn nogal wisselend van 
kwaJiteit. Het is bijvoorbeeld heel interessant 
om te lezen hoe iedereen in het begin bang 
was van Haitianen. Omdat begin jaren tachtig 
een besmettingshaard.in Haiti was ontdekt,
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dacht men dat aile Haitianen gevaarlijk waren. 
Oat was nergens op gebaseerd. Inmiddels is 
men erachter dat vooral mensen, mannen en 
vrouwen, die in moeilijke omstandigheden zit
ten, eerder kans lopen besmet te raken. Ze 
hebben minder toegang tot gezondheidslorg. 
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