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Veronica. maandag 21.30 uur. 

Dit Yond ik nOll ecns een goed idee, ccn serie 
over het wei cn wee yan cen club. lk las a[ cen 
slukje in de krant dal her voornamelijk over de 
menselijke en de persoonlijke bcsognes ZOll 
gaan en niet zozeer over lessen in betaalde 
liefde. De serie lag al een jaartje orzo op de 
plank, dus om hel zo actueel lTIogelijk Ie laten 
overkomcn is her voorzien van up to dale 
muziek. 
Het verhaalt over een van de dULluuurSle clubs 
in Nederland. 'Club Serai'.Een heel gewoon 
bcdrijf met een lwei verantwoorde eigenares 
en een net niet grappige manager, er zijn 
ongevccr tien vrOllwen in voorraad cn altijd 
wel klantcn. Voor het aCleerspel hoc!' jc cr nict 
naar te kijkcn en wil je weten hoe bet in een 
gemidclelde club er aan toe gaar is dit ook niet 
bel briljalltstc voorbeeld. Aile cliches komen . 
vast en zeker aan de orde als het gaat om geld. 
Mannen, relaties, kinderen, geld, geweten
snood, ver~laving, route vriendjes, geld, dub
belJevens. criminalitcit. lingerie en geld. Maar 
ja, wat Yerwacht je dan ook? Oat het gaat over 
politic of origami? 
Er zinen clementen in die zekcr hcrkeTlhaar 
zijn, maar beslist nier subtiel: een vrollw is 
bCl.ie en kijkt en passant erg op haar horlage, 
klanten met bijzonderc wensell, schuilnarnen, 
'kutnijd' en cen luid kreunendc dame die van 
de klant tc horen krijgl dat ze zich nict zo 

moet aanstcllcn, omdat hij toch welweet dat 
het Ilep is, "Joc het gaeL! of doe het niet". D,H 
is dan ook de ~trekking van het hele verhaal, 
je waant je in Goede tijden slechte tijden, 
ondanks Peter faher. Welticht zou het cen gra

ter succes 7.ijn aJs hel een comcdyserie was, 
maar aan de andere kant. .. nch... lachen om 
gekke hoercn vind ik ook en beetje onsmake
lijk, op dit niveau dan. Of 'de Club' bijdraagt 
tot grotere maatschappelijke acceptatie van 
sexwerkers valt Ie bezien, nee, te betwijfelen, 
aileen al de intro is ranzig. Ik denk niet dat er 
iemand in een van de volgende afleveringell 
zal zeggen "II<. vind dit cen geweldig yak, ik 
ben gek op sex, daarom doe ik het", Geld is 
ellig en eeuwig excuus eo iedereen heeft een 

rcdcn. Maar mi'\schien /.it ik er weI hclcmaal 
naast, dat zien we dan weI. Of niet. 
Petra Urban 
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