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4.1.

INLEIDING
--::--- .........

Dit hoofdstuk beschrijft op basis van interviews en enkele veldwerknotities de
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in diverse vormen van prostitutie. Ook
wordt een aanzet gegeven tot het evalueren van de arbeidsverhoudingen. We
spreken hier over arbeid omdat wij van het standpunt van de door ons
ge'lnterviewde vrouwen uitgaan, namelijk dat prostitutie werk is.
In dit onderzoek hanteren we een ruime definitie van hulpzoekgedrag met
inbegrip van de verbetering van arbeidsomstandigheden.
Mogelijk zal deze beschrijving een gericht beleid ter verbetering van de
werksituatie van prostituees kunnen ondersteunen.

4.2.

KADER

Anders dan in de hoofdstukken over coping en netwerken is er geen kant en
klaar theoretisch kader en begrippenapparaat beschikbaar waarmee wij
prostitutie als arbeid kunnen definieren en beschrijven. We zijn daarom
genoodzaakt deze kwestie exploratief te benaderen.
Ais leidraad hiervoor gebruiken we een gangbaar begrippenkader zoals door
Van Zuthem en van Strien beschreven.
Van Zuthem onderscheidt drie gebieden die een theorievorming over betaalde
arbeid moet bestrijken:
Arbeidsvoorwaarden
Hieronder vallen: werktijden, loon, kosten voor rekening van de werkne
mers, (zoals werkkleding), extra (onbetaald) werk en promotiekansen.
Arbeidsomstandigheden
Fysieke en psychische belasting, 'onaangenaam en vies werk', gezondheid,
werken met gevaarlijke stoffen, veiligheid en ergonomie.
ArbeidsverhoUdingen
Sociale relaties op het werk, toezicht en controle en medezeggenschap.
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Wij hebben hieraan de zogenaamde 'ongewenste intimiteiten op het werk
toegevoegd, een ongelukkige term am ongewenste seksuele handelingen op
de werkplek te beschrijven.
AI deze zaken zullen in dit hoofdstuk aan de orde komen.
Van Strien analyseert het 'karakter van arbeid' en onderscheidt daarin vijf
essentiele criteria voor een goede kwaliteit van arbeid:
- een gezonde Iichamelijke belasting
- een billijke beloning
- het horen bij een groep
- maatschappelijke erkenning
- persoonlijke ontplooiingskansen
Aan het eind van dit hoofdstuk zullen wij bekijken of het prostitutiewerk
geheel of gedeeltelijk aan deze criteria voldoet.

4.3.

INDELING HOOFDSTUK

We vangen aan met een inventarisatie van de verschillende werksoorten waarin
onze respondentengroep heeft gewerkt (4.4).
Vervolgens bespreken we de arbeidsvoorwaarden:
Werktijden.(4.5.)
'Bruto' verdiensten (4.6)
Afdracht en bedrijfskosten. (4.7)
Onbetaalde werkzaamheden (4.8)
Promotiekansen (4.9)

Arbeidsomstandigheden
Hygiene (4.10)
Aigemene klachten over fysieke en psychische belasting (4.11)
Specifieke gezondheidsproblemen (4.12)
Weigeren van onaangename en vieze klanten (4.13)
Geweld van klanten (4.14)
Veiligheid (4.15).
Arbeidsverhoudingen (inleiding, 4.16)
Contact met coil ega's (4.17)
Arbeidsverhoudingen in clubs, privehuizen en escorts (4.18)
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Ongewenste seksuele toenadering door de baas (4.19)
Afsluiting met een dlscussie over deze zaken (4.20)

4.4.

VORMEN VAN PROSTITUTIE DIE VOORKOMEN IN DE
RESPONDENTENGROEP

Prostltutie is per deflnitle zeer klantgericht. Wij hebben de wijze van wervIng
'an klanten als uitgangspunt gekozen voor de typering van vormen van
prostitutle. Achtereenvolgens bespreken we:
Clubprostltutle
Privehuis
Raamprostitutie
Escort
StraatprostitUtle
Thuiswerk
Restcategorie. bijvoorbeeld klanten werven via 'bemiddelingsbureaus' of
barprostitutie,

Clubs

'Soms gaat die klant niet eens met je naar
.e'1 E dan heb /e ie
lam die
tijd zitten verdoen en dan heeft iema d e"de's "'/ ee
wei meegaat."
ar:_:oo:_!1C~5L'l;,e·ns!

"In clubs heb fe de zakenman d'e s,ca' Oi:.': ' - : : ' ...
daar maak }e een babbeltje mee, aa' ca'
je soms een half uur. drie kv.art e -'
eindelijk naar boven gaar, ills .
gewoon heel verve/end is, Of ze ' - -:' :e
bmnen en dan moet je maa Z '::e
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Privehuis
'Oat is gewoo
van alles gaa

--E

"Een privehuis

Zoals beschreven in 2.4 hebben 14 (23%) van onze res")ondenten voornamelijk in
clubs gewerkt. Onder clubs verstaan we een prostitutiebedrljf met een bar,
waar klanten contact leggen met prostituees en daarna met hen naar een
kamer kunnen gaan,
Clubvrouwen moeten actlef klanten werven door een praatje met ze aan te
knopen.

Het werven van klanten is in clubs een zeer

=" .=.

Privehuizen waar 1
gewerkt hebben,
regel kleinschaJ 9 r
eventueel een ga •
meisje mee. Er is w:-'
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dan wil je nog wei eens goed zitten met fe finaneien. Dan zjtten ze
weer van' even kijken wat hij doet. Nee, ik ga niet... nou dan gaat
de hele groep vaak niet. Clubwerk is erg vermoeiend hoor.•

Tijdens het aanspreken van klanten moeten prostituees in clubs zich soms
aanrakingen van hen laten welgevallen. Meer dan In andere prostitutievormen
moeten klanten hier worden 'versierd'. Een respondente hierover:
'Op een gegeven moment moest fe de klanten meer gaan geven dan
fe kon verdienen. En het laatste half jaar, moest ik me uitkleden,
dan mochten ze aan mijn lijf zjtten en dan gingen ze met een ander
naar boven. Oat mag allemaal In een club. En toen zei lk: nu Is het
klaar."

Privehuis
'Oat is gewoon een huiskamer met een grote tafe/. En daar kon ik
van alles gaan zinen doen aan die tafel. "
"Een privehuis vond ik geze/liger. HUiselijker.'

Privehuizen waar 12 (20%) van de door ons ondervraagde vrouwen voornamelijk
gewerkt hebben, vertonen het karakter van een woonhuis. Zo'n bedrijf is in de
regel kleinschaliger dan een club. Er zitten zo'n twee
drie vrouwen en
eventueel een gastvrouw. Een klant komt binnen en gaat vrijwel direct met een
meisj.e mee. Er is meestal geen bar; de klant kan er wei een drankje krijgen.

a

'In een privehuis, stel je ]ezelf voor en die vent zegl: die wil ik, en
dan is het klaar. A/s ie in een club blj een vent zit, kan er aan de
andere kant van die vent een andere meid gaan zinen die hem
probeert af te snoepen. •
•...zo'n privehuis weet ie als ze binnenkomen waaiVoor ze komen.
En dat vind ik heel prettig...]e weet gewoon: iemand die binnen
komt, maar ie weet wei heel dUidelijk waar hij voor komt. En daar
is het heel duidelijk waaiVoor ik zeit werk. •
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Escort

::en

In deze vorm van prostitutie staan de vrouwen ingeschreven bij een bureau dat
via advertenties en andere wervingsmethoden voor mannen bemiddelt die een
escort zoeken. Een prostituee gaat met een man mee naar huis of naar zijn
hotel. Ook gaat ze wei met hem uit en laat ze hem soms de stad zien. Drie
(5%) van de vrouwen hadden ervaring met escorts.

Raamprostitutie
Zestien (27%) van onze respondentes werkten achter het raam. Een raamprosti
tuee huurt van de eigenaar of pachter van een pand voor een bepaald gedeelte
van de dag of de gehele dag een raam plus werkruimte.
Een raamvrouw is vergeleken met een vrouw in de c1ub- of privehuisprostitutie
relatief vrij in haar selectie van klanten en hoeft geen percentage van de
verdiensten per klant af te dragen. De vrouwen wijzen zelf op de relatief
grote autonomie die ze als raamprostituee hebben met betrekking tot klanten.
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'Het grote nadeel daar waren de drooggeilers. Maar je kon wef zeff
kiezen welke klant je binnenhaalde. '
"Achter het raam verdient het meest. En je kan mensen weigeren, je
bent je eigen baas. Je bent niet verpficht al/es te doen. Je hoeft
absoluut niet zonder condoom, als je dat zeit absoluut niet wilt. In
clubs is dat gewoon verpficht. '

De 'raamvrouwen' moeten zich anders naar klanten toe presenteren dan
'c1ubvrouwen'.
"Een raamhoer kan nooit een clubhoer worden, omgekeerd weI, een
clubhoer weI een raamhoer. Ja, ik herken ze uit duizenden, ik
herken een cfubhoer en een raamhoer, dat zijn heel verschiffende
types. Clubhoeren zijn iets minder representatief zal ik maar zeggen,
die zien er niet zo goed uit. En vaak, ik noem het de sjieke
Zeeman-look. Zoals ze eruit zien. Ze hebben een bepaald soort
uniform. Terwijl raamhoeren... ja, je etaleert je natuurlijk. Oat zie
je toch vaak aan de kleding. Daar straalt trots van at. Vaak in leer
en slangenleer. Cartier, dat hoort er helemaal blj.·
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Een vrouw geeft aan dat de raamprostitutie per stad verschilt.

"Ik heb een tijdje in Amsterdam achter het raam gewerkt. Maar als
je Utrecht gewend bent, dan is dat a/lemaal te dichtbij. Het loopt te
dicht bij je langs. Als je wat meer die afstand nodig hebt, en dat
grimasje dat je kunt maken, bijvoorbeeld, als een klant langskomt,
dat was soepeler. En dan ging ik achter in de kamer staan, niet dat
hele, enge, dichte contact. "

Straatprostitutie
Vier (7%) van onze respondentes hebben vooral als tippelaarsters gewerkt. De
plaats waar het eigenlijke sexcontact met een klant zich afspeelt, vaak in de
auto, brengt de nodige risico's met zich mee.

"Nou, dat tippelen was weI vervelend. Vaak opgepakt door de politie.
Oat is mij niet zo vaak gebeurd, maar dat risico zat er natuurlijk
weI in. Koud he, en het is tach gevaarlijker en een beetje link
natuurlijk. "
De klantenwerving vindt op straat plaats in de zogenaamde gedoogzones. Oat
wil zeggen: plekken die daarvoor zijn aangewezen. Mannen komen te voet of
rijden in auto's rondo De afwikkeling van het contact gebeurt in de auto, in
een zogenaamd uurhotel, bij de klant thuis of zelfs op straat.
De klanten zijn vaak in een machtspositie:

"In een auto met iemand meegaan en dan liggen rotzooien, en je
kunt je niet wassen tussendoor. Je hebt het idee dat je soms acht
keer voor niets bij iemand instapt en dat ze heel royaal zeggen:
voor 35 gUlden wil ik weI een uur met je mee en dat je denkt:
godverdomme vieze klootzak, wat denk je weI. Wat denk je weI dat
je krijgt voor 35 gulden. Denk je nou echt dat ik voor 35 gulden
een uur met je meega? Ik ben godverdomme weI wat meer waard.
Nou ja, daar kan ik me dan echt over opwinden. En ondertussen sta
je daar maar met die big smile. Nou ja goed, dan niet, daaag."
Daarnaast lopen de vrouwen het risico door de politie opgepakt te worden op
plaatsen waar tippelen illegaal is.
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Thuiswerk
Thuiswerk, dat drle (5%) van de door ons ondervraagde vrouwen hebbe
gedaan, houdt In dat de prostituee in haar woonhuis werkt. Klanten werft Z~
door zelf advertenties te plaatsen of door ingeschreven te staan bij ef
bemiddelingsbureau. Olt is een bureau waar mannen fotoboeken inkijken en h
adres van de vrouw van hun keuze kunnen kopen. De klanten kondigen h 
komst meestal telefonisch aan.
De lhuiswerksters die wij bezochten werden tijdens het interview voortdurerc.
onderbroken door de telefoon. Van al die bellers kwamen er maar enkel~
opdagen.
Een vrouw zegt over het contact met klanten:
'Ik had een idee van mezelf als ik nu eenmaaf met een klant samen
ben dan kan ik laten zien wat ik waard ben. Maar om nou echt te
gaan zitten concurreren in een priw3huis van wie neemt wie, dat figt
me niet.'
Thuiswerk wordt wei gecombineerd met andere prostitutiewerkzaamheden.

Barprostitutie
In deze vorm van prostitutie legt de prostituee het contact met klanten '
openbare bars, die bekend staan als 'ontmoetingspunt'.
Vrouwen werken zelfstandig en nemen hun klanten doorgaans mee naar ee
uurhotel.
'Oaar [in een bar} komt iedereen gewoon maar binnen. In een barheb
je heel veel van die types die gewoon ja ... sommige van die jongens
onder elkaar, die even de boel op steften willen zetten, etten meiden
willen pesten. Een stomme bedoening: aan je zitten, en dan die en
dan komt er niets van. Oaar kon ik niet tegen. '
'In een bar moest je altijd maar afwachten, zo'nvent gaat hangen
aan de bar, bevoelt en betast je, dringt je al/erlei drankjes op, eh,
ja, ik vind dat geen prettig systeem. En uiteindelijk, als je dan een
half uur gebaald hebt of soms langer, dan gaat hij weer weg en dan
vang je niets. En dan verdien je er geen baf aan. am nog enigszins
wat te verdienen, giet je dan maar de nodige alcohol door je strot
heen. '
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Restcategorie
Een seksboetiek: de klant kiest een meisje uit een fotoboek. Twee van onze
respondentes kennen het boetiekwerk.

SM: Oit verschijnsel behoeft enige toelichting. Wij kunnen hier niet volstaan
met een beschrijving van de kfantenwerving.
In de SM (sado-masochisme) wordt van pijnbeleving een erotische prikkel
gemaakt. Vaak komen daar allenei attributen als zwepen en touwen te pas.
Ook hoort daar een bepaald soort kledlng bij: leder en hoge laarzen.
In het SM-spel bestaat er meestal een rolverdeling tussen slaaf en meester. De
meerderheid van de vrouwen die SM-werk doen, werken als meesteres.
De klanten zijn volgens een respondente vaak mannen die een dominerend
beroep hebben (Ieidinggevend) en in de SM juist gedomineerd willen worden.
"Norrnaal heb je vertegenwoordigers, directeuren, mensen die zelf
moeten domineren in het bedrijf. Die komen ook bij jou. Omdat ze
daar zeit volcontinu de hele dag mee bezig zijn, dat ze opdrachten
moeten geven. Die komen juist bij jou am de rol/en am te draaien. "
Het gaat bij onze respondentes om SM waar in de regel geen geslachtsgemeen
schap aan te pas komt. Oat is een van de redenen waarom een van de door
ons gelnterviewde vrouwen ontkende dat SM een vorm van prostitutie is. Onze
respondentes ult de SM-wereld hebben aileen SM-werk gedaan of zjjn artoe
overgegaan omdat zij het gevaar voor AIDS in die branche geringer achten.
Geroutineerde SM-vrouwen vlnden hun werk een specialisatie, een vak apart.
Naar hun elgen zeggen onderscheiden zij zich duidelljk van de 'reguliere
prostltuees' die wei eens een klant meppen, maar niet echt ter zakekundig zijn.
Mogelijk is de SM-beweging zich aan het losmaken van het image deel uit te
maken van de prostitutiewereld. SM is voor velen eerder een life-style dan
werk. Maar deze kwestie is nog onderwerp van vee I discussie.
Enkele enthousiaste SM-vrouwen beschreven het als therapie voor zowel
henzelf als voor anderen:

·Het zit In me, ik ben dominant. Ik ben nu met een therapie voor
mezelt bezig dat ik mijn lichaam leer kennen. Oat kan Ik met dIe
slaven doen, als ze Jopen te kruipen voor me. Daar krijg ik zo'n
ontichelijke kick van: kiJk hem nou kruipen. Wat zljn ze nou die
kere/s. Oat ze mijn schoenen of mijn benen moeten kussen. Dan

93

Hoofdstuk 4

denk ik bij mezelf: kijk dat eens, dat onderschepsel. En sommige
mensen kan ik helpen.'
Een andere respondente hielp mensen met een traumatisch concentratieka
verleden.

'Er zijn mensen met concentratiekampsyndromen en die dat soort
dingen mee hebben gemaakt. Die mensen help ik ook. Oat is heel
emotioneel. Ze willen de dingen in een kooi herbeleven. /k zeg niet
dat dat moet. En, het is dan wei een commando geven. Oat kan ik
moeilijk uit/eggen, dat is gewoon aan de persoon zelf. Dus aan het
eind zitten we al/etwee heel erg te hui/en. "
Een overtuigde SM-ster had oak een SM-relatie met haar eigen man. _
betekende dat ze thuis oak altijd in de weer was als meesteres. Haar kun_
heid als meesteres kon echter niet verhinderen dat ze thuis tach nag "
onderspit dolt bij haar agressieve echtgenoot:
Int 'Als de meester nu eens geen zin had in het SM-spel?'
R: 'Dan kreeg de meesteres s/aag.•

ARBEIDSVOORWAARDEN
4.5.

WERKDAGEN/TIJDEN

Over het algemeen loopt het aantal uren gedurende welke en de tijden waa :
vrouwen moeten werken sterk uiteen. Oat alles is afhankelijk van de individ 
Ie prostituee en het soort prostitutie waarin zij werken. Werkdagen van 12
en nag langer zijn niet ongebruikelijk. Enkele vrouwen werken slechts een pa3!
uur per week: zij zijn de zogenaamde part-timers.
Van 43 van de in totaal 60 respondentes zijn gegevens over werktijden ~
werkdagen te kwantiticeren.
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werktijden

Club
Privehuis:
Escort:
Raam:
Straat:
Thuis:

gemiddeld
perdag

per week

perdag

variatie
breedte
per week

7 uur
8,5
onb.
8,5
4,5
10

4,5 dagen
4
5
5
6
5,5

4-12 uur
5-10

1-7 dagen
2-5

4·17

3-7

gemiddeld

variatiebreedte

Werktijd totaal: gem. 8,5 u per dag
Werkdag totaal: gem. 4,9 dagen per week
Bovenstaande cijfers geven een globale indruk van het aantal uren per dag
respectievelijk dagen per week dat prostituees werken. In het geval dat een
vrouw in meerdere vormen van prostitutie heeft gewerkt komt uit de inter
views niet altijd dUidelijk naar voren over welke werkvorm zij spreekt.
Onder 'hele dagen werken' verstaan de vrouwen 12 uur: van 12.00-24.00 of van
het begin van de avond tot de volgende morgen. Ze bedoelen er meestal geen
8-urige werkdag mee.
"Fulltime" heeft betrekking op het aantal gewerkte dagen per week; minimaal
vijf. Gezien het aantal uren dat vrouwen maken komt een part-time week van
4 dagen neer op een werkweek die in uren de 40 uur overtreft.
Een werkweek van meer dan 5 dagen, waarbij een vrouw op zaterdag en soms
op zondag werkt, komt veel voor.
Wij bespreken vervolgens de werktijden per werksoort. We houden globaal
dezelfde volgorde aan als in de voorgaande paragrafen. Soorten prostitutie die
qua werktijden overeenkomen behandelen we tegelijk.

Clubs, privehuizen, escort
In clubs wordt voornamelijk vanaf het begin van de avond tot in de kleine
uurtjes gewerkt. Het is vergelijkbaar met de nachtdienst, 'nightshift':'s nachts
werken en overdag slapen.
"Je laapt altijd met een bleek gezicht rondo Je krijgt geen zan als je
in een club werkt."
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Werktijden en -<:fagen zijn in de regel in de in clubs en privehuizen geor
ganiseerde prostitutie vastgelegd. Een vrouw dient op tljd te beginnen. Binnen
de vastgestelde werktijden is het voor de meeste vrouwen belangrijk om op
tijd. of soms al een kwartier eerder op het werk te zijn. Vooral in clubs
bestaat de kans dat ze anders een klant verliezen of dat hij op hen moet
wachten.
Het tijdstip waarop een clubvrouw naar huis kan gaan is afhankelijk van het
aantal nog aanwezige klanten. Soms liggen de tijden minder strilct vast. Het
komt ook wei voor dat een baas voorschrijft hoeveel uren een vrouw aanwezig
moet zijn.
Een enkeling bepaalde zelf haar tijden In een club:
"Werktijden kon je zelf bepalen, je werd nooit gedwongen. Vroeg
iemand speciaal naar jou en had ik echt geen zin, dan werd daar
geen punt van gemaakt.· [Hier was overigens wei veel strijd met de
exploitant aan vooraf gegaan (SA)].
Het aantal klanten en beschikbare meisjes zijn van invloed op de regelmaa
van de werktijden van de prostituees. In rustige periodes hoeft een vrouw niei
altijd te werken en kan ze een middag. een dag of zelfs een week onbetaal
vrij nemen.
Vakantiedagen of vrije dagen opnemen is meestal wei mogelijk. Dit gebeurt i
onderling overleg met de baas/bazin of verhuurder. De mogelijkheid hiertoe is
evenals bij het regelen van de werktijden. afhankelijk van het aanbod van
andere meisjes: "je moet elkaar opvangen". Als er een tekort aan meisjes is, is
het problematisch om vrije dagen te krijgen.

•...ze hebben lijsten van: zo veel zijn er. £r wordt altijd gekeken
van: zijn er dankere meisjes, s/anken, vo/s/anken, van af/erlei
typetjes. •
Onredelijke elsen op het gebled van werktijden waren voor minstens twee
vrouwen reden om van werkplek te veranderen.
'Hij wilde dat er op Hemelvaartsdag en Koninginnedag werd gewerkt.
Ik zeg: rotstraal iii tach op, heb ik helemaal geen vrije dag meer.
A/s ik zei dat ik vier weken naar Spanje of naar Portugal ging, dan
ging hij uit zijn dak. Want twee weken was voldoende.•
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Enkele vrouwen werkten lange periodes achter elkaar zonder een dag vrij te
nemen terwijl die mogelijkheld wei bestond. Sommlgen geven aan dat het
moeilijk is om met het werk Ie stoppen en er even tussenuit te gaan.
'In die tiid kon ik gewoon vakantie opnemen, maar in mijn hart was
dat a/ti]d moeilijk am te doen. fk kon nooit weg. •
Sommige vrouwen kunnen 'moeiliJk stoppen' omdat hun partner hen verplichtin
gen oplegt. Uit andere hoofdstukken blijkt dat tijdelijk of voorgoed 'ophouden
met werken' sowieso een probleem vormt. Voor veel vrouwen is 'eruit stappen'
een langdurig proces.

Escort
"Bii escort mag je ie werktijden zeit bepafen. Je moet thuis zijn,
dan word je gebefd. Bij sommige bedrijven lopen de meisjes met een
piepertje op zak.·
Een respondente yond het voordeel van escort dat het zich voornamelijk
overdag afspeelde. In de escort is men relatief vrij om vakantiedagen op te
nemen.

Raamprostitutie
Raamprostituees beschouwen 'een hele dag' werken als 12 uur omdat de huur
per 12 uur is verschuldigd. Zij bedoe/en 12 uur als ze het over een halve dag
hebben. ZIJ draaien veel uren om optlmaal gebruik te maken van het gehuurde
raam.
Zij zijn weI vrij am binnen die vaste tljden te komen en te gaan wanneer zij
willen. Maar de huur gaat door wanneer de prostituee bijv. ziek is en niet
tijdig een plaatsvervangster kan regelen. Slechts enkele vrouwen bepalen zelf
per dag of ze gaan werken of niet en hoe laat ze beginnen.
Voor een raamprostituee is het een nadeel dat ze een raam in de vakan
tieperiode of een vrije dag moet doorbetalen.
"Je kon ook vakantie nemen, dat kon ie rege/en. Maar bij raampros
titulie is het zo: afs ie op vakantie wil, dan moet ]e je huur
doorbetalen... Kijk, als je 150 gulden per dag betaalt en je gaat drie
weken op vakanfie dan ben ie een vermogen kwijt om ie huur te
betalen.•
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Het komt weI voor dat de exploitant het raam in de vakantie aan een ande"
onderverhuurt.
•... als jij zo'n raam gehuurd hebt, dan is dat natuurlijk in principe
van jou en zo'n baas kan natuurlijk moeilijk zeggen van jij mag hier
maar voorlopig zitten. Oat gebeurde natuurlijk wei, maar dat kan dus
eigenlijk niet. •

Straatprostitutie
Een respondente die ook gewerkt had in een club en privehuis, beviel de straE:
het beste:
'Je kan gaan en staan waar je wilt, je kiest je eigen tijden.•

Straatprostituees werken vooral 's avonds. Ze wachten meestal tot het donks:
wordt. In de zomer beginnen ze dus later. Plaatselijke verordeningen spele~
ook een rol; zo mogen vrouwen in Den Haag pas na 22.00 uur op de tippelzo _
verschijnen.

Thuiswerksters
Thuiswerksters kunnen vrij nemen wanneer ze willen. Onze respondentes dede
dat echter niet. Wei stellen ze grenzen aan de tijd waarop ze de telefo 
aannamen.

Restcategorie
In de boetieks zijn de werktijden afhankelijk van de openingstijden van d=
winkel. De vrouwen die SM-werk deden, bepalen zelf hun uren.
Lang doorwerken hangt af van:
dwang door pooier;
(Een verhandelde vrouw):'Soms konden we niet meer dan een uur
slapen. Aan een stuk. Werken, werken en nog eens werken. Ais een
machine . Soms maar een uur slapen. En dan at ik een tosti, met
thee, ... en dan was het, we moeten weer wat gaan doen, want a/s we
geluk hebben, zijn er klanten.·
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Het gebruik van cocaIne of andere stimulerende middelen die vermoeidheid
en uitputting overwinnen.
Het willen uitsparen van reistijd en -kosten. 20 werkte een vrouw 24 uur
achtereen waarna ze een dag niet hoefde te werken.

4.6.

'BRUTO'VERDIENSTEN

In deze paragraaf geven wij een globale indruk van de verdiensten. De
verdiensten geven de vrouwen doorgaans niet aan de belasting op. Dat is een
van de redenen waarom vrouwen er niet graag over spreken. Het is dan ook
moeilijk om betrouwbare gegevens te krijgen en een precieze schatting van de
bruto/netto-verhouding te maken. Met 'netto' bedoelen we de verdiensten met
aftrek van de kosten die een prostituee moet maken.
We beginnen met enkele algemene opmerkingen over de verdiensten en de
factoren die daarop van invloed zijn.
De vrouwen die een aantal jaren 'meedraaien' beweren dat de verdiensten
'vroeger' veel hoger waren. 2e hebben het over de gouden tijd van de jaren
zeventig, toen je 'duizenden gulden' kon verdienen in een week.
Ais oorzaak hiervoor geven de vrouwen:

Concurrentie in het algemeen
"De markt is ook oveNoerd. Er zijn te veel vrouwen. Te veel
aanbod. In de Geleenstraat: 131 ramen zijn 262 arbeidsplaatsen. De
dag en de avond. En van die 262 waren er 80 vol. Voor ieder pand
waar 3 ramen inzaten, zijn er 5 van gemaakt. Op de hoek waren er
2 ramen, nu zitten er nu 16, echt legbatterijen. De dames zitten in
een cabine zo groot als een te/efoonce/.n
Bij de raamprostitutie bijvoorbeeld wordt volgens enkele respondentes de markt
nadelig beinvloed door de aanwezigheid van bijv. buitenlandse vrouwen die
zowel onder de prijs werken als zich niet houden aan de beroepscode zoals
werken met een condoom.
Overigens gold dat niet voor de buitenlandse vrouwen die wij hebben onder
vraagd.
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In deze paragraaf geven wij een globale indruk van de verdiensten. De
verdiensten geven de vrouwen doorgaans niet aan de belasting op. Dat is een
van de redenen waarom vrouwen er niet graag over spreken. Het is dan ook
moeilijk om betrouwbare gegevens te krijgen en een precieze schatting van de
bruto/netto-verhouding te maken. Met 'netto' bedoelen we de verdiensten met
aftrek van de kosten die een prostituee moet maken.
We beginnen met enkele algemene opmerkingen over de verdiensten en de
factoren die daarop van invloed zijn.
De vrouwen die een aantal jaren 'meedraaien' beweren dat de verdiensten
'vroeger' veel hoger waren. Ze hebben het over de gouden tijd van de jaren
zeventig, toen je 'duizenden gulden' kon verdienen in een week.
Ais oorzaak hiervoor geven de vrouwen:

Concurrentie in het algemeen
"De markt is ook overvoerd. Er zijn te veel vrouwen. Te veel
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Bij de raamprostitutie bijvoorbeeld wordt volgens enkele respondentes de markt
nadelig bernvloed door de aanwezigheid van bijv. buitenlandse vrouwen die
zowel onder de prijs werken a/s zich niet houden aan de beroepscode zoa/s
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Overigens gold dat niet voor de buitenlandse vrouwen die wtJ hebben onder
vraagd.
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Een raamprostituee:
"Naast mli zitten Thaise me/Sjes, een komt bij m/I In huis, want
daar ben ik benieuwd naar. Maar die verdienen gigantisch veel geld.
Maar die doen ook werkelijk alles. Zonder condoom. Pijpen zonder.
Je kan het zo gek niet opnoemen of het kan. ...Ja. Niet aileen zii,
maar aile vrouwen onder dwang.
De vrouwen die vit clubs komen, de coke, heavy aan de coke komen
ze achter het raam. Ze moeten dan 150 gulden voor de baas
verdienen, 200 gulden voor de dope. Ga er maar aanstaan. En dan
houden ze 100 gulden over. Daar halen ze dan hun boterhammen van.
Hun taxi, enz."

AIDS
Vol gens een respondente heeft de komst van AIDS de verdiensten nad 
be'lnvloed. Haar scheelt het enkele honderden guldens per week. Haar priveh
heeft veel vaste klanten verloren omdat de leiding nu strenger op condoom~.
bruik let. Een van de bij ons bekende privehuizen heeft dit opgelost de
voortaan als 'massageinstituut' door het leven te gaan. Dit wekt een 'veili_=
indruk.
Vrijwel aile vrouwen geven aan dat de verdiensten 'als zij nieuw zijn' rela :;
hoog zijn. Na enkele weken is er reeds een teruggang In de verdiensten 
merken.
"Oat me/sje wordt de eerste twee weken heel veel als eerste
voorgesteld. Dus je wordt heel erg gepushed bij klan ten. Je kunt dan
een klantenkring opbouwen. De eerste twee weken is dat meisje heel
erg verzekerd van wat geld. Maar als dat meisje de eerste twee
weken geen klantenkring heeft opgebouwd, wordt ze niet meer
voorgesteld, en min of meer doodgezwegen. Dan kun je gaan. "
"Ik heb ook weken gehad, dar ik maar 300 had. Dan moet je niet
gel/jk opstappen. Oat zeg ik tegen die meisjes, je moet niet kijken
wat je per week of per dag verdient, je moet kijken war je over
drie maanden verdient. Ik heb leuk verdiend, ik zeg nier dat ik veel
heb verdiend. "

100

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden

Verdiensten per werksoort
Hoewel de meeste vrouwen niet graag over geld spreken is van 27 respondentes
bekend hoaveel zij bruto verdienen. Dit hebben wiJ omgerekend naar een
uurloon. WiJ geven deze eijfers onder vombehoud ensleehts met de bedoeling
om een globale lndicatie te geven.
Voor de vrouwen ziJn de uiteenlopende verdiensten vaak een reden om hun
verdiensten niet per dag maar over een langere periode te berekenen.
Clubs (8 respondent en)

gemiddeld: j 38,50 per uur bruto
variatie: j 10,50-j 85, bruto
Privehuis (5 respondenten)
gemiddeld: j 38,50 per uur bruto
variatie: j 13,75-j 80, bruto
Escort

Een respondente verdient 3000 dollar vom 1 lang weekend per 2 maanden. Dit
is een uitzondering. Zij werkt aileen maar dat ene lange weekend in de twee
maanden.
Een respondente verdient 400,- vom 4 uur per week: j 100,- per uur .
Raam (10 respondenten)

gemiddeld: f 99,- per uur brute
variatie: f 20-j 250, bruto
Thuiswerk (2 respondenten)

gemiddeld: f 41,- per uur bruto
variatie: f 22,-/ 60, bruto
Aangezien de verdiensten per dag erg uiteenlopen, ziJn die soms per dag en
soms per week berekend. We presenteren hieronder de schattingen van de
gemiddelde verdiensten van de vrouwen zelf.
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Club

100-1 000 per week
150-1000 per dag

gem. 42 U per week
gem. 5 u per dag

2 respondentes
5
"

gem. 40 u per week

3 respondentes

Privehuis

600-2000 per week
Raam

200-1900 per week
gem. 33 u per week 3
150-1100 per dag
gem. 7,5 per dag
6
Per werksoort geven we de verdeelsleutel weer.

Club
In de c1ubprostitutie bepaalt de baas/bazin de prijs en welk deel hiervan :
prostituee dlent af te dragen. Dit Is een percentage, 50%-50% of 40%-60 :
kan een vast bOOrag zijn per klant.
Drank is in sommige clubs een bran van inkomsten voor de vrouwen. De vr _
krijgt een vast bOOrag per avond of provisie op de drank die een klant _
haar bestelt. De vrouw moet de klant ertoe bewegen haar op een drankjE
trakteren.

Op de drank verdienen de vrouwen 50%. Van geen enkele respondente heb
wij echter gehoord dat dat een goOOe bijverdienste oplevert. De verdiensten
drank zijn in bovenstaand staatje niet opgenomen.
Evenmin weten we of 'fooien' een belangrijk deel van het inkomen uitmak
Overigens worden vrouwen ook geacht percentages af te dragen over fooien s
extra bijverdiensten.
Garantie/oon in clubs

Van het begrip 'garantieloon' hebben wij twee omschrijvingen gehoord:
- de vrauwen krijgen een vast bOOrag per week waarvoor ze alles moeten doe
- de vrouwen krljgen een bedrag van bijvoorbeeld 50 gUlden per dag voor h
aanwezigheid. Wanneer ze ook maar een klant krijgen, moeten ze dat 9 
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terugbetalen. Teneinde verwarring te voorkomen noemen wij dit
'zitgeld'. Over beide regelingen vernamen wij echter negatieve geluiden:

laatste

"Dan is het: als de baas mee naar boven wil, dan moet }e maar. Oat
is niks. Je hebt }e garantieloon, maar daar staan zoveel verplichtin
gen tegenover. En dan moet }e dingen gaan doen, die je zeit niet
wilt. Ze zeggen dan: iii hebt 2000 gulden garantieloon. En komt er
eentje aan, dan moet }e mee naar boven, dan moet }e doen wat hi}
wil. Ze betalen vooruit, dus dan kun je nooit zeggen, ik doe het
niet. "
Een andere respondente verhaalt over een conflict over het 'zitgeld'.
"Oat hield in de eerste week 25 gUlden, de tweede week 50 gulden,
dus per avond, de derde week 75, en de vierde week 100 gulden. Tot
ie op 100 gUlden stond, daarna werd het voor de bazen te veel.
Maar 100 gUlden, dat is leuk. Dus dat gaat zo vier weken. Ik werkte
er veel langer, maar dat was een nieuwe regel. Ik werkte er vier
weken. Ja, we hebben dat hele systeem afgesteld... Ze hadden daar
constant nieuwe regels. We gaan nu weer met 25 gUlden per persoon
beginnen. Ik zeg: dat is leuk. Als jUl/ie nog meer van die regets
hebben, dan kap ik er heel snet mee. "
Het gebeurt ook wei dat, wanneer een vrouw op '100 gulden staat' er eindelijk
een klant komt; en wei een vriendje van de baas.
In privehuizen en escortbedrijven liggen de prijzen vast. Daar gelden dezelfde
percentageregelingen als in clubs.

Raam
In de raamprostitutie gelden wei minimumtarieven via het systeem van sociale
controle waar de vrouw die een raam huurt zich aan behoort te houden. Dit
valt onder de beroepscode.
Op straat en aehter het raam, komen de laagste prijzen voor: 35 en 50 gUlden.
De verdlensten zijn wei hager omdat een vrouw op straat niets en aehter het
raam aileen de huur hoeft at te dragen.
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Straat
Voor verschillende vrouwen waren de verdiensten op straat het hoog
straatwerk bepalen de vrouwen in principe zelf de prljs. Maar die prijs IS
afhankelijk van de tarieven van de concurrentie. Over het algemeen
iedere stad een bodemprijs en krijgen vrouwen geen klanten als ze
prijzen berekenen. Wanneer verslaafden hard geld nodig hebben, zoud~
zelfs voor 15 gulden werken. Ook Is een geval bekend van een vrouw die
wanhoop tot een knaak was gezakt. Voor zover verslaafden geld overhoude
dat heel weinig. Het is ook wei gebeurd dat, wanneer Haagse straatprostl
van 50 naar 35 glngen, hun Rotterdamse coliega's volgden omdat hun kla
liever naar den Haag doorreden dan die 15 gulden extra betaalden.

Thuis
Thuiswerksters bepalen ook in principe zeit hun prijs. Een thuiswerkste'
de prijs afhangen van de draagkracht van de klant. Ook wanneer een bem
Iingsbureau door een thuiswerkster wordt Ingeschakeld, (2 respond
noemden dit een fotobureau) stelden de vrouwen hun eigen tarieven vasl.
het bureau worden afspraken gemaakt over de verdeling van de inkornste
over de beschlkbaarheid

4.7.

AFDRACHTEN EN ONKOSTEN

De verdiensten genoemd in de vorige paragraaf zijn bruto bedragen.
moeten de kosten die vrouwen maken nog van af worden getrokken
Wij geven eerst een opsommlng van de kosten die vrijwel aile prostitL
moeten maken; daarna bespreken we hun extra kosten per werksoort.
laten dit niet volgen door een berekenlng van de netto-inkomsten omdal
moeilijk valt vast te stellen hoeveel iedere vrouw wekelijks In haar 11
investeert.

Aigemene kosten
Prostituees hebben de volgende kostenposten.
Kfeding: Ook als de leiding van een club ot privehuis bepaalde kled

voorschrijft. moeten de vrouwen die zelf bekostigen Daar komt nog bij: ma
up, kapper. zonnebank en lingerie.
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Vervoer: Tenelnde herkenning te voorkomen werken de vrouwen in het
algemeen niet in de stad waar ze wonen. Meestal moeten de vrouwen het
vervoer van en naar het werk zelf regelen en betaten.
Prostltuees gaan vaak 's avonds laat over straat. Zij zijn aangewezen op taxi's.
Soms wordt een vrouw 's nachts naar huts gebracht.
Een vrouw noemde de mogelijkheld gebruik te maken van chauffeurs die In de
club aanwezig zijn om klanlen van en naar het hotel te brengen. Hier stand
dan wei een vergoedjng of een fooi tegenover. Een respondente moest als dank
de ongewassen penis van de chauffeur afzuigen.
E{m vrouw werkte meer dan 20 uur achter elkaar en dan enkele dagen niet om
op die manier vervoerskosten te besparen.
am reisgeld en -Hjd te besparen. gingen enkele vrouwen intern. Dit had
volgens hen het nadeel dat ze geen atstand meer konden nemen van het werk.
Wij hebben wei I<lachten gehoord van vrouwen over taxlchauffeurs die een
hoger tariet rekenden als ze wisten dat ze een prostituee vervoerden.
Overigens krijgen taxichauffeurs vaak fooien van de grote seksclubs als ze
daar hun klanten heenbrengen.
Voeding: Yaak moeten de vrouwen eten zeit halen en betalen. Het komt ook
wei voor dat de vrouwen zeit koken in een club ot een privehuis. De kosten
zijn dan minimaal en de kwalileil is beter dan het voedsel uit de snackbar.
Medische kosten: De vrouwen lalen zich regelmatig controleren op geslachts
ziekten. In sommige clubs en privehuizen is dat verplicht. Wanneer vrauwen
geen mogelijkheld hebben naar de ggd te gaan moeten zij dat zeit bekastigen.
Wanneer er geen arts op de werkplek komt, zoals in privehuizen ot escort
gebruikelijk Is, bezoeken de vrouwen een polikliniek voor geslachtziekten van
de GG & GD at hun eigen huisarts. Dit zijn de goedkoopste oplossingen.

De 'vaste lasten' of regelmatig terugkerende ankosten die de vrouwen moeten
beta/en verschillen per prostitutievarm.

Club
In clubs gaat het bedrag dat de klant betaalt gedeeltelijk naar de club zeit, en
gedeeltelijk naar de prostituee. Zij krijgt doorgaans 50%, soms 60% en in een
enkel geval 70%.
Wanneer c1ubvrouwen hun 'bruto' verdiensten naemen, hebben ze dit percentage
er al atgetrok en. Hun netio verdiensten bestaan uit het geld dat ze aan
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klanten verdienen minus de kosten en de vergoeding die ze de exploita
moeten geven voar bepaalde voorzieningen en de bovenstaande "algeme. :;
uitgaven.
Het bed rag dat prostituees voor het laatste moeten betalen kan varier~r
Wanneer dit hoog Is, gebruiken exploitanten nogal eens als argument de slec :~
financiele situatie waarin hun bedrijf zou verkeren. Zij vinden dat h 
werkneemsters maar moeten inleveren. Zo dwingen zij vrouwen in het bed
te investeren zonder dat daar wat tegenover staat. Veel exploitanten vind=
het vanzelfsprekend dat zij dergelijke arbeidsvoorwaarden eenzijdig verander 
Zo vertelt een respondente dat de afgedragen kosten van 40% naar 50% ging:;
en dat daar bovenop eetgeld ingesteld werd.
"Toen X op een gegeven moment eisen ging stellen van: het was
fifty-fifty, heb ik daar op een gegeven moment mee ingestemd. Ik
dacht: ik heb ook geen reiskosten meer. Maar toen moest ik nog een
keer 15 gulden per dag etensgeld gaan betalen! Ik denk: ja, dat gaat
niet op."

In clubs moeten vrouwen soms meebetalen aan het gas en Iicht.
"Kreeg ik een hamburger. Ik zeg: daar zal ik godverdomme toch niet
mijn 20 gulden voor betalen. Ik zeg: rotstraal jij nou gauw op. Als
je kritiek hebt, zei hlj, moet je ook meebetalen aan de elektriciteit,
de condooms en de was. "

De vrouwen hoeven niet in aile clubs mee te betalen aan de was.
In bepaalde clubs stimuleert de leiding de vrouwen dure kleren te kopen.
vrouw die op dit punt de grootste investeringen doet, zou het mee
verdienen. In een van de clubs waar we respondenten probeerden te wer.:,;
Yond men een 'dress' van 2000 gulden hoogst noodzakelijk.
Bij de duurdere clubs geschiedt de geslachtsziektecontrole door een zogenaam.:
clubarts. In sommige clubs, privehuizen en escort-bureaus is een (twee)we. =
Iijkse controle verplicht. De prijzen lopen uiteen van 25 tot 75 gulds
Wanneer een speciaal onderzoek gedaan wardt, zoals een bloedonderzoek, 10
de kosten op tot 60 gUlden. Ook een GG & GOD-arts werd door een vro"
betaald.
Bij drle respondentes vergoedde de club het gehele bedrag en bij zes res
dentes betaalde de club de helf!. (De klachten over dergelijke c1ubart&
komen in Hoofdstuk 8 aan bod).
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Privehuizen
In privehuizen is eenzelfde percentage-regeling als bij clubs gangbaar.
Uit het materiaal blijkt dat in clubs en privehuizen:
Maaltijden in evenveel gevallen gratis zijn als betaald moeten worden;
Condooms gratis zijn;
Vervoer meestal op kosten van de prostituee is;
De leiding van privehuizen minder vaak kleding voorschrijft dan die van
clubs.
Uit het materiaal blijkt dat in clubs en privehuizen:
Vrouwen in meer dan de helft van de geva/len voor hun maaltijden moeten
betalen.
Het per club varieert of drank gratis is of niet. Soms is het aantal gratis
drankjes aan een maximum gebonden omdat de c1ubeigenaar zijn vrouwen
niet graag aangeschoten ziet of omdat hij zich die kosten wi! besparen.
Alcoholvrije drankjes zijn vaker gratis hoewel aan het aantal aan een
maximum is gebonden.
De vrouwen bijna nooit voor de condooms hoeven te betalen. Maar
wanneer het huis zogeheten Belgische condooms, dat wil zeggen, zeer
slechte, condooms verstrekt, voelen de vrouwen zich geroepen zelf
condooms te kopen.

Escort
Het bedrag dat de vrouwen moeten afstaan is zeer verschi/lend. Soms moet een
vrouw 25 of 50 gulden per klant afdragen, soms een percentage (25% of 50%).
In het laatste geval zijn de maaltijden en het vervoer gratis.
Wanneer vrouwen langere tijd bij een klant verblijven, wordt het bedrag lager.
Een respondente die in een privehuis werkt en voor een escort gewerkt had:

"Dat is escort. Het was daar smerig. De meesre tenten, he. Ze wilden
echt dar je voor hun geld werkte. Heel veel werk, waar ik weinig
geld voor terug knjg. "
De kosten voor vervoer kunnen haog oplopen wanneer vrouwen grote afstanden
moeten afleggen om bij een klant te komen.
In een geval berekende het escortbedrijf een 'eigen risico' van 100 gulden. Het
escortbedrijf betaalt de daarboven gemaakte onkosten in het geval dat het
contact met de klant niet tot stand kornt.
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Raam
De prijs die een raamprostituee per dagdeel voor de raamhuur kwijt is varie:;
van 100 tot 275 gulden1. Dit betekent dat een vrouw minstens drie tot ":"
klanten moet hebben om de huur op te kunnen brengen. Een dagdeel kan _
uur zijn of bijv. van's avonds 19.00 tot 1 a 2 uur 's nachts. Soms moeL
vrouwen voor een halve dag twee dagdelen betalen. Wanneer een klant van 
bad gebruik maakt, komt daar soms nog vijftig gUlden bij. Aan de andere kc.
krijgen vrouwen wei kortingen: op zondag gratis werken of een huur\:
vierde week.
Dit verschilt per stad. De laagste raamhuur die wij tegengekwamen, is.• _
gulden per dag, ofwel 50 gulden per dagdeel. Dus 100 gUlden voor een hele
werken en 50 voar een halve dag. In die werkplaatsen waren echter 9
sanitaire voorzieningen, Is geen warm water en handdoeken en dergel
ontbreken al helemaal.
De raamvrouwen hebben echter de raamhuur nlet ingecalculeerd in hun opga.
van brute verdiensten.
Tot In de jaren vijftig droeg een prostituee een gedeelte van haar verdiens:
af zoafs dat tegenwoordig in clubprostitutie en privehuizen gangbaar is.
enkele gevallen trachten raamexploitanten buitenlandse vrouwen tot de '0
regeling te bewegen. Dit vernamen wij van de verhandelde vrouwen die
hebben geinterviewd.
De 'buitenlandsen' ofwel 'illegalen' werken vaak op dezelfde plaats waar ~
wonen. Zij bevolken vooral de goedkope ramen zoals boven beschreven
vrijwel geen voorzieningen zijn aangebracht. Het komt wei voor dat z
vrouwen in een kamer slapen. De exploitant maakt daar geen bezwaar teg
want dat levert extra verdiensten op. Bovendien is de kans minder groot _
vrouwen van hun werk wegblijven als ze al op het werk slapen. V 
exploitanten is het namelijk heel onvoordelig om plotseling met onbeze
ramen te zitten.
In enkele gevallen zorgt de verhuurder voor een warme hap. Ook kunrt-:
vrouwen in 'goede', 'dure' raamstraten gratis koffie en thee krijgen. Maar
exploitanten die goed voar de vrouwen lorgen zijn in de minderheid.
anderen zouden "aileen uit zijn op geld, geld en nog eens geld."

1 Tervergelijklng: de goedkoopste kamer in het Hillon Hotel Rotterdam koSI in het
weekend 120 en door de week 260 gulden.
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Soms Is de elektriciteit niet bij de kamerhuur inbegrepen. Aileen bij de dure
ramen zijn de voorzieningen optimaal.

Straat
De kosten op straat zijn erg laag. Vrouwen hoeven geen huur te betalen en
dragen nlets at. Zij hebben aileen de kosten voor kleding en vervoer. Een
respondente vond dat vrouwen zich beter verzorgden:
'Even kijken, toen ik op straat liep, toen had je echt klasse
vrouwen. Ze waren gekleed in heel mooie kleren, het schoeisel tot in
de puntjes verzorgd. '

Soms moeten vrauwen het uurhotel betalen waar ze met hun klant heengaan. In
andere gevallen is dit voor rekening van de klant.

Thuiswerk
Behalve wanneer een bureau bemiddelt, dragen thuiswerkende vrouwen njets at.
E{m vrouw deed thuiswerk in het hotel waar zij woonde. Zij betaalde een
percentage over haar verdiensten aan de hoteleigenaar.
De advertentiekosten kunnen voor thuiswerksters hoog oplopen. Een vrouw gaf
600 gulden per week daaraan uit.

Restcategorie
SM-kleding. Oit is vaak een grate investering. De leren 'meesteressen'
kledij moeten zij bij speciaalzaken bestellen.
Voar zaver bekend is het twee vrouwen gelukt al dez.e beraepskosten af te
lrekken van de belasting. Een straatprostituee was ambtshalve aangeslagen voor
enkele dulzenden guldens. Zij had aileen inkomsten uit de prostitutie. Uiteinde
Iijk kon zij de volgende kosten aftrekken: kapper, condooms, hotelkamer
(wanneer zij met haar klant een hotel moest nemen), taxi's, dokterskosten,
make-up en lingerie.
De beroepskosten, de kosten die prostituees moeten maken om hun werk te
doen, moeten worden onderscheiden van de bedrijtskosten die een vrouw
maakt als zij zeltstandig werkt en haar aigen bedrijtje runt. De andere vrouw
die belastingaftrek kreeg was een elgen bedrijfje aan het opzetten. Zij kon,
behalve de beroepskosten, onder andere de volgende bedrijfskosten afschrijven:
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huisvestingskosten, hypotheek, administratiekosten, inrichtingskosten
verzekeringen.
Wi! dit lukken, dan moeten vrouwen wei bonnen en rekeningen overleggen.

4.8.

ONBETAALDE WEAKZAAMHEDEN

Een deel van de afdrachten zoals in de vorige paragraaf vermeld, dienen
het schoonmaken van de kamers en dergelijke te betalen. Niettemin moete
veel vrouwen dit nog zeit doen. Oit betrett vooral de vrouwen die in clubs E
privehuizen werken en achter het raam zitten.
Of het nu een vaste kamer is of niet, een vrouw moet haar werkruimte netJ
achtertaten. Voorts moeten vrouwen wassen, afwassen, bar opruimen e.d. Sor.
is dit verplicht, soms "gaat dit vanzelf" of is het niet verplicht maar wordt ~
wei van hen verwacht.
'In de grote seksclubs komt een werkster voor het zware schoon
maakwerk. De kamer moest je ook een keer per week een goOOe
beurt geven, en de handdoeken, en de kopjes in de afwasmachine, de
bOOden rechttrekken, ja, hetzelfde als thuis. Je bedden optrekken en
lakens verschonen. ledere keer als er een klant kwam, moest alles
verschoond worden. De handdoeken moesten weg. We moesten de was
ophangen en striJken en opvouwen. •
Er staat zelden een financiete vergoeding tegenover deze werkzaamhede
IIlustratief is dat de vier mannelijke prostitues die wij hebben gesproken
ondenkbaar achtten dat zlj dit soort karwelen zouden doen.
Andere werkzaamheden die vrouwen onbetaald moeten doen zijn animere
d.w.z. een klant aanzetten tot alcoholconsumptle en strippen.
Een vrouw die het vanzelfsprekend vond dat ze voor strippen niet betaa
kreeg, zag het als mlddel om klanten te krijgen.
Een andere vrouw daarentegen:
Wou, dat is niet altijd zoo Het grootste nadeel is dat ze je dan al
gezien hebben, dan hoeven ze je niet meer. En het ligt eraan hoe ze
naar je kljken. Als ze denken: dar grietje heb war, dan meestal weI.
Maar meestal hebben ze het al gezien. Ie weren al dat je er
hartstikke lekker uitzier, dat ze dan niet meer met je meegaan.•

Kwantificering levert het volgende beeld op:
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lichte huishoudelijke werkzaamheden: genoemd door 15 respondentes
andere werkzaamheden:
8
geen ander werk:
15
onbekend:
26
Door 9 respondentes worden diezelfde extra werkzaamheden tegen betaling
verricht. Zij noemden:
striptease
2 respondentes
barwerk
3
animeren
1
was
2
Voor barwerk kreeg 1 respondente 100 gulden betaald.
Oat betekent dat in totaal 23 vrouwen bovengenoemde vormen van onbetaald
werk verrichten; 15 vrouwen melden dat het schoonmaken van de kamers het
enige onbetaalde werk was dat ze moeten verrichten.
Van 26 respondentes is het onbekend.
In privehuizen lijkt het onbetaald verrichten van huishoudeliJk werk vaker voor
te komen dan in andere werksoorten.
Het totaal aantal werkplekken (64) is groter dan het aantal respondentes (61)
omdat de meeste respondentes over meer dan een werkplek informatie geven.

4.9.

PROMOTIEKANSEN

Verschillende vrouwen hebben een andere funktie aangeboden gekregen in het
huis waar ze werkten als gastvrouw. Sommige vrouwen staan ook achter de
bar. Vergeleken met het prostitutiewerk is dit slecht betaald: 100 gulden per
avond. De vrouwen die dit doen zijn, volgens een respondente vaak oudere ex
prostituees.
Een leidinggevende functie in deze branche lijkt de meeste vrouwen die
hiernaar gevraagd zijn niet zo aantrekkelijk. Wat de vrouwen hierin niet
aanstaat zijn
De verantwoordelijkheid:

"Jawel, maar je moet bel/en en regelen. Die meiden, dan is er weer
eentje ziek. Ik wil best wei dingen regelen, dat vind ik leuk. Als er
eentje ziek is, bijvoorbeeld. Maar dit gaat me te ver.•
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Elm van onze respondentes denkt dat leiding geven zwaar is vanwege de ste:
die je moet bieden aan je werkneemster.

"Het is meer dan de vrouwen die in de club werken, die hebben heel
erg de neiging om de bazin a/s praatpaal te gebruiken "
"Niet iedereen kan dat, hoeren houden. "
Toch hebben verschillende vrouwen wei ideeen over hoe zlj een eigen bec
zouden aanpakken. Een respondente zegt hierover:

"Daar ergerde /k me aan. Dan dacht ik: 0 jongen je had een
wereldlaak kunnen hebben als je... die meisjes zijn niet goed. En
waarom zijn ze niet goed? Omdat ze geen goede leiding hebben,
maar goed, dat mankeert er aan. Die bazen willen over het algemeen
maar innemen, innemen, en ze zien niet dat je oog moet hebben
voor de moeilijkheden van de meisjes. Die horen ze aan en dan
kijken ze altijd naar de ene die het meeste verdient, die met
ellebogen werkt en dat is niet altijd goed, want juist degenen die
minder verdienen, daar moet je naar kijken. "
Ook een bescheiden opzet levert moeilijkheden op:

'War ik het fijnste vond? Zeit een privehuisje huren, ergens anders...
Ik heb een of twee keer in een huis van mezelt gewerkt, maar dat
vond ik weI een beetje neNeus hoor. Met je eigen telefoonnummer
enzo, met belastingtoestanden, ik durfde het gewoon uit die over
wegingen niet vol te houden. "

Carriere in de verschil ende vormen
Prostituees kunnen ook carriere maken binnen de verschillende werkvormen
de seksindustrie.
Vrouwen wisselen vaak van werkplek. Ze zoeken net zolang tot ze een v
hen acceptabele situatie hebben. Tevens ziJn er veel vrouwen die niet allee'
van werkplek maar ook van werksoort veranderen in een poging hun situatie
verbeteren.
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Voor de raam- en straatprostituees die wij hebben gesproken vormen die
werkvormen het hoogtepunt in hun carriere. Ze konden Immers zelfstandig
werken.
Blj de buitenwacht heeft het idee postgevat dat 'raamwerk' en 'straatwerk'
lager wordt gewaardeerd dan bijvoorbeeld club of privewerk. Oit blijkt een
vooroordeel te zijn.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
4.10.

HYGIENE

Onze respondentes leggen grote nadruk op hygiene. In de meeste huizen zijn
goade voorzieningen aangebracht zodat de klant en de prostituee zich kunnen
wassen: een wastafel met warm water en vaak een douche of een bad. Vrouwen
hebben op enkele plaatsen meegemaakt dat er aileen een bak met koud water
of een lampetkan stond.
Hygiene werkt preventlef voor ziekten. Vrouwen hebbe aller/el taktleken om
klanten te controJeren op geslachtsziekten, bljvoorbeeld door ze van tevoren
wassen:
'Als een klant zegl: 'Mag ik even naar de we?' voordat hlj gewassen
wordt, moet je dar nooft doen. fersr wassen, dan naar de we en dan
kun je hem alsnog weer wassen. Want wat doen ze nou, die krengen,
dan knijpen ze net zolang totdat ze die etter eruit hebben van die
druiper. Dus jij gaat met hem op bed en je loopt een druiper op.
Maar als je hem wast en je knijpt hem uir, dan zie je dat dat een
druiper is.'
Hygiene dient tevens een ander doel, namelijk afstand tot de klant bewaren.
'lk ben zo vies van die kerels. Ik had een oude handdoek en
washandjes en dar ging niet bij mijn eigen was. Bah, niet bij mijn
eigen wasgoed. En dar was aileen voor mezelf, ik had zeep, een
nagelborsreltje. Ik had daar ook bepaalde kleren en die doe ik
absoluur nier aan als ik prive ben, en prlve doe ik absoluut geen
kleren aan die ik daar heb. Ik doe ook geen sieraden om, al is dat
ringetle van de Hema, dar mag niet worden geeonfronteerd met dar
lichaam van dIe man, ook al is hij nog zo schoon. '
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Hygienische maatregelen vormen voor veel vrouwen een ontspannend ritueel.
De belangrijkste tunktie van de hygiene is het voorkomen van ziekten;
;..
name seksueel overdraagbare aandoeningen. In de gelOndheidslOrg v _
prostituees ligt ook een grote nadruk op die SOA's. Daarbij vergeet men va~
dat het werk om andere redenen een zware wissel trekt op de fysieke E
psychische gesteldheid van vrouwen. Wij beginnen met enkele opmerkingen 0 ~
de algemene belasting van het werk, vervolgens geven wij een opsomming .o'
andere beroepsklachten. We besluiten met de risico's die vrouwen al of r
lopen om met het HIV-virus en andere seksueel overdraagbare aandoeningO'
besmet te raken. .
Wij vroegen de vrouwen welke van hun klachten ze zeit in verband bren~~
met het werk. Het gaat hier om psychische en lichamelijke problemen :..
direct op het werk zijn terug te voeren. De medische en psychische klacr:.:.
die weI bij de vrouwen voorkwamen maar die voor hen niet eenduidig met 
werk verband hielden, lieten wij buiten beschouwing.

4.11.

ALGEMENE BELASTENDE FACTOREN

De fysieke arbeid die een vrouw moet verrichten is afhankelijk van de wen
van de klant. Zo vertelt een vrouw weinig moeite te hebben met vrijgeze ~
Daarentegen kosten getrouwde klanten meer inspanning omdat zij "alles
wat ze thuis niet lOuden krijgen".
De duur van een sekscontact kan ook een fysieke belasting vormen. c::;
respondente drukte dat als voigt uit:
"Een mens is er niet voor gemaakt om tien keer per avond te
wippen. "
"De ene keer had je zes mannen, soms weI acht, maar dan kon ik op
een gegeven moment niet meer. Want dat was weI gemiddeld een uur.
ledere man wil er het maximum eruit halen. Na een aantal mannen,
dan deed het zo'n pijn, dan ging het niet meer. Ik hield het zelf
een beetje tussen de twee en vier mannen op een avond. En dan
maakte het uit of ze nu een half uur wilden of een uur. A/s je een
uur hebt, dan gaat een man nog in bad. Maar met een half uur dan
waste hij zich aan de kraan en dan sprong hij er gelijk bovenop.
Dan was dat ook voor mijn gevoe/, weer heel wat voor je lichaam. "
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Emotioneel
Emotioneel belastend zijn vernederende ervaringen. Veel vrouwen klagen over
het zogenaamde hengsten, dat wil zeggen het pesten van prostituees: niet
komen opdagen op afspraken en het ongegegeerd naar binnen staan kijken.
Maar ook angst speelt een rol.

" ...Als ik 's nachts naar het station moet lopen. Ik hou er niet van.
Maar niet op mijn werk. Ik merk dat ik na mijn werk... dan zijn de
funkties op en leeg. Dan ben je al de hele avond onbewust alert
geweest op aile dingen die mis zouden kunnen gaan, je bent er niet
bewust mee beiig. Het is gevaarlijk om daar aldoor aan te denken.
Maar onbewust tref je allerlei voorzorgsmaatregelen. En op het eind
van de avond ben je gewoon moe, en dan weet je dat die funkties
wat minder op hun hoede zijn, wat minder sterk zijn. En dan vind
ik het eng om naar de trein te lopen. Omdat ik dan weet dat ik
minder alert ben. "
Vaste klanten zijn voor de vrouwen moeilijker dan incidentele klanten. Zij
willen bijvoorbeeld dat de vrouwen meer aandacht aan hen besteden.
Een vrouw zegt hierover:

"Ik wist niet dat dat zo zwaar was. Als je als maar verschillende
mannen ziet, dan ben je ook telkens weer iemand anders. Het maakt
niet zoveel uit, maar met een man is dat anders. Zo een gaat denken
dat ik hem ook leuk vind. Hij wil mijn huis zien en echt in mijn
prive dringen. Ik kan nu niet zoveel dingen meer verzinnen. Het
wordt zo persoonlijk. Dan vraagt hij: wat zie je nou in me? Dan kan
je toch moeilijk zeggen: je poen. "

4.12.

SPECIFIEKE GEZONDHEIDSKLACHTEN

Enkele van de volgende klachten kwamen op onze vragenlijst voor, andere
worden door de vrouwen uit eigen beweging genoemd. Het gaat hier steeds om
rapportage van klachten die expliciet aan de werkcondities gekoppeld worden.
Bij de weinig voorkomende klachten geven we direct een verklaring; op de
andere gaan we nader in na de opsomming.

115

Hoofdstuk 4

Klachten voorkomend op de Iijst:
te veel alcoholgebruik, genoemd door
druggebruik
rugklachten
hoofdpijn
nek- en schouderpijn
buikpijn
hoest, keelpijn
vermoeidheid
problemen met onregelmatig
eten en maagklachten
hyperventilatie
angst en stress
slaapstoornissen in verband met
onregelmatige werktijden
Niet voorkomend op de Iijst:
allergie (voor condooms)
tandvleesontsteking
(van een bepaalde stof op de condooms)
oogklachten
(van steeds in het donker zitten)
acne (door massageolie)
geen klachten
onbekend

9 respondentes

8
6
6
1
4

3, (rokerige rUimtes)
4
4
2
5

2

1
1

a
18

SOA's en verwante aandoeningen: (wei voorkomend op de lijst)
(schimmel-)infecties
9
ontstoken eileiders
3
blaasontsteking
2
ghonorroe
4
syfilis
1
wratten
1
Mogelijk is dit beeld optimistisch. Onlangs is er in de Randstad een con r :
gehouden onder vrouwend die nog nooit naar een arts geweest waren en va~
die die 38 vrouwen hadden er 22 een SOA.
De vrouwen brengen hun klachten op de volgende wijze in verband
bepaalde werkcondities:
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Alcohol
Er zijn twee redenen waarom het drankgebruik samenhangt met het werk. In
de eerste plaats moeten vrouwen in clubs mannen drankjes ontfutselen
waarvoor zij een vast bedrag per avond of provisle krijgen. Een tweede reden
om te gaan drinken is om het werk draaglijker te maken. Enkele respondentes
drinken om die reden behoortljke hoeveelheden.
Drugs
Drugs hebben eenzelfde funktie. Met name coca'I'ne verdrijft de vermoeidheid
waardoor de vrouwen veel uren achter elkaar kunnen werken. In sommige clubs
wordt coca'ine gedeald voor zowel de klanten als de werkneemsters.
Buiten de verdiensten op de verkoop, vertelde een respondente over de
voordelen van cokegebruik door klanten voor hen en voor de exploitanten:
•...klanten gebruiken het, dus ze blijven langer boven en het levert
ons ook een hoop centen op. Dus je krijgt weer zo'n cirkel. En je
hebt inderdaad meisjes, ja die gaan dan ook maar gebruiken. En dan
heb Ie er weer een meisje bij die cocafne gebruikt. Oat levert meer
geld op....Dan blijft de klant langer boven. Omdat hij niet klaar kan
komen [een effect van cocai'negebruik (SA)] blijft hij langer boven."
In sommige huizen is druggebruik verboden.
Rugklachten: slechte bedder, doorzakkende banks ellen en te hoge
barkrukken, kortom een slechte ergonomie van de inrichting zljn volgens
de vrouwen een deel van de oorzaak van rugklachten.
"Oat doen bijna aile meiden fout. Daar krijg je last van, dat }e
aldoor }e buik in staat te houden. En }e kant naar achteren. Maar
naar achteren, staat lekker sexy. En daar krijg }e jvist last van }e
rug van. Ik heb van het staan oak weI last van ml}n vaeten. Maar
nlet meer dan andere mensen die in een winkel staan. •
Nekklachten: twee raamvrouwen klagen over
bovengenoemde houding moeten aannemen.

nekklachten

omdat

ze

Hoofdpijn: Drie vrouwen wijten hun vaak voorkomende hoofdpijn aan een
combinatie van spanning op het het werk en de rokerige ruimtes waarin ze
moeten werken.
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"Ik denk dat dat kwam door de werkdruk op zich, de uren die je
moest maken, en dan niet echt de gelegenheid had om een trisse
neus te halen. Ot even rustig te gaan zitten. Vooral als het druk
was, dan moest je door. (bis) Dan krijg je op een gegeven ogenblik
hootdpijn. Dan zit je met een bord eten op schoot en dan gaat de
bel en dan ga je weer. En op een gegeven moment heb ik gezegd:
dat doe ik niet meer, ik wi! echt rustig mijn eten opeten. Oat gat
toen weer spanning met mijn ex-man. Dan moet je een beetje
schipperen tussen het ene spanningsgevoel en het andere. "
Buikpijn:
"Oat komt door het werk. Want als zo'n man bovenop je ligt, dan
drukt hij natuurlijk op je buik. En dat gat pijnklachten. Oat
probeerde ik dan weI op te lossen door een ander standje te doen,
maar het gebeurde niet zelden dat ik naar huis moest omdat ik
buikpijn had. "
Maagl<lachten en problemen met onregelmatig eten: De tijd nemen om '
eten schiet er vaak bij in. Vaak wordt het eten in snackbars gehaald ,;-.
wanneer zich een klant aandient, moeten zij aan het werk. Daardoor e ::..
de vrouwen onregelmatig.
"Toen heb ik ook weer maagklachten gekregen. Oat ik niet naar de
wc kon. Oat kwam allemaal uit hetzelfde voort, gewoon te weinig
trisse lucht. En hoe gek het ook klinkt, te weinig beweging. En niet
goed eten, gauw, gauw, een boterham. "
Schimmelinfecties : Deze kunnen ontstaan door het vele wassen en doc
een allergie voor de zaaddodende pasta die in het condoom zit
Ontstoken eileiders: De drie vrouwen brachten hun problemen met eileider:
in verband met infecties opgelopen in het werk.
Blaasontstekingen ontstonden volgens onze respondentes door infecties vc
klanten. Ook beschouwden zij hun luchtige wijze van kleding in slee
verwarmde ruimtes als oorzaak van deze kwaal.
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AIDS
Verschillende vrouwen die vroeger zonder werkten zijn overgegaan op 'veilig'
werken in verband met de dreiging van AIDS.
Sommige vrouwen werkten altijd al safe. Voor een al wat oudere prostituee die
begon met werken in de jaren '50 was een condoom ook noodzakelijk als anti
conceptiemiddel.
Maar uit het materiaal komt naar voren dat er nog zeer regelmatig geen
condooms worden gebruikt.
Condoomgebruik wordt door verschillende factoren bepaald:
De individuele houding van de vrouw en het belang van grote verdiensten.
De informele clubregels.
Er zijn clubs waar de klant kan kiezen of hij met of zonder condoom wil,
clubs waar de vrouw zeit mag bepalen of ze met of zonder werkt en clubs
waar de regel is dat iedereen met condoom moet werken. Het probleem in
de twee eerstgenoemde huizen is dat de vrouwen die zonder werken meer
klanten krijgen en dit weer scheve ogen geeft, Ook prijst de baas vrouwen
uit de markt die 'met' werken, waardoor zij hen indirect onder druk zetten
'zonder' te gaan.

"Het was niet zo dat ie daar niet kon werken als ie aIleen met
condoom wilde. Aileen hii wist het zo te spelen, door allerlei
vriendjes. Hij wist het zo te versieren dat ie geen klanten kreeg en
dat al die mensen aileen maar met iou zonder wilden, zodat ie weI
overstag glng want ie verdiende geen moer. Het mooiste voorbeeld
was een me/sie dat uit de Geleenstraat kwam en per se niet wilde,
die daar als een treln draaide en die dus geen moer verdiende. Die
ging dus overstag. Simpe/."
Aangezien de club ongeveer de helft van het bedrag opstrijkt dat de klant
betaalt, profiteert de club mee als de prostituee zonder werkt.

"In clubs heb ie priizen met en zonder. Zijn er clubs waar het heel
ongewoon Is dat ie condooms gebruikt, nu weet ik het niet. Maar
hoe sjieker, tussen aanhalingstekens, hoe meer geld, hoe minder ze
van een condoom hadden gehoord. •
In clubs mogen de vrouwen niet 'stiekem' zonder werken omdat ze daarmee
verdiensten van de baas zouden verduisteren.
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"Het enige dat ze wei eens controleerden was of je op de kamer
niet stiekem wat extra probeerde te krijgen door zonder condoom te
gaan. En op de kamer een deal te s/uiten met de man. Daar war: n
ze heel streng op. Heel veel meisjes deden dat. Maar daar was ik
toen te nai'ef voor om dat goed te kunnen doen. •
De druk die de klant uitoefent.
Vooral 'vaste' klanten menen recht te hebben op een sekscontact zond
condoom. Zij vinden dat vrouwen hen maar moeten vertrouwen. Overige _
vinden andere vrouwen het bestaan van 'vaste klanten' een ilIusie.
zogenaamde vasta klanten zijn namelijk ook vaste klanten van ander,O
vrouwen.
Twee respondentes vertellen dat klanten tijdens de seksuele handelingen G=
condooms kapot maakten.

4.13.

ONAANGENAME EN VIEZE KLANTEN;
KLANTEN WEIGEREN

Teneinde bovenstaande en andere problemen met klanten te voorkomen is h
van groot belang dat vrouwen klanten kunnen weigeren. 20 kunnen ze DC·
'vies en onaangenaam' werk binnen de perken houden.

Clubs en privehuizen
Sommige clubs en privehuizen weigeren bepaalde klanten. 20 vertelt een vrOlI.
dat Turkse klanten al blj de deur werden weggestuurd. Ook zwaar beschonke"
Iieden kwamen er niet in.
Als de klant eenmaal binnen is en zijn zinnen op een bepaalde prostituee hee
gezet kan ze moeilijk weigeren, mede door de druk die de elgenaar op haa'
uitoefent. Van de vrouw wordt een loyaliteit aan het huis verwacht.
Wei zijn er allerlel manieren om contact met een klant te vermijden, zoals dE:
klant negeren, met een coil ega gaan praten of zich afzijdlg houden.
Een andere respondente:

'A1s ik een klant heb gehad waarvan ik vind: die wil ik niet meer,
en die zou me kiezen, die is volgens mij een masochist Want als ik
;emand n;et aardig vind, laat ik dat duidelijk merken. Meestal kiezen
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mannen me dan niet meer. Maar als een man me wei kiest, dan steJ
ik me op zo 'n maniar voor dat die man me niet meer wil kfezen. "
De nodige creativiteit komt hier bij kijken:

"Nov, ook al moest je ergens, dan deden we toch lets waardoor we
niet moesten ofzo. Of gewoon niet praten, of gewoon met het meisje
naast je gaan zitten praten. We hebben het wei eens zo bont
gemaakt, toen hadden we valse konijnetandjes en van die vieze
gebities. En als we fets niet wilden dan deden we zo'n vies gebitje
in. En dan zag je een man kijken en die had een paar slokken op,
en die dacht dan: dat heb ik verkeerd gezien."
Eenmaal op de kamer kan een vrouw soms weigeren met hem verder te gaan
als hij zich niet houdt aan gemaakte afspraken of als blijkt dat hij een ges
lachtsziekte heeft.

"Zo recht in het gezicht zeggen, van ik wi! je niet. Oat kon niet. Ik
heb een keer heel eventjes in een privehuis gewerkt en, daar heb ik
een klant wei geweigerd. Maar daar had ik een heel duide!Jjke reden
voor, hij trok zijn bloes uil. En de platies liepen zelts tussen zijn
borstharen. Ik had echt lets van: bah, heel erg was dal. Hj was nag
enigszins be/edigd ook. "

Raam
In sommige buurten worden raamprostituees geacht
klanten, niet te nemen. Een eufemisme, want hiermee
Amerikaanse toeristen bedoeld. Het gaat hier om
klanten.
Een raamprostituee weert klanten door de gordijnen
obscene gebaren te maken.

bepaalde 'buitenlandse'
worden niet de blanke
gekleurde, mediterrane
dicht te doen of door

Straat
Op straat zijn 'buitenlanders' evenmin geliefd. Een vrouw, zelf een donker
type, weigerde buitenlandse klanten. Ze zegt hierover:

"Ze komen altijd in groepjes en spugen dan op je. Het is vooral
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moeilijk als je donker bent zoals ik, dan denken ze dat je van hun
eigen volk bent. "
Enkele respondentes benadrukken dat zij gekleurde klanten niet om racistische
redenen weigeren. Zij doen dit omdat met name "de Turkse en Marokkaanse
klanten" onveilige seks zouden willen, meer wippen willen voor de prijs va
een. afdingenen een prostituee vernederend zouden behandelen.
Een respondente ziet het weigeren van klanten om persoonlijke redenen als
gebrek aan professionaliteit. Ze zegt hierover:
"Nee. Dat moet je niet te vaak doen. Dat is een blijk dat je je vak
totaal niet verstaat. Want voor een goede prostituee zijn bepaalde
uiterlijkheden al weggevallen. Je kunt mensen aileen weigeren als ze
gewelddadig zijn. "

4.14.

GEWELD DOOR KLANTEN

"Dat klanten nooit te vertrouwen zijn, dat klinkt ontzettend lullig.
Ten eerste weet je dat het gaat om een intensief maar kort contact,
maar als je in clubs werkt, dat je daar soms ontzettend moet
oppassen. Het lijkt soms alsof dat gesprek heel goed gaat. Maar
volgens mij is dat niet zoo "
Vrijwel aile vrouwen hebben situaties meegemaakt, waarin een klant dwang ,
geweld tegen hen gebruikte. Dit varieerde van een prostituee op bed drukke
waardoor ze geen kant opkon tot mishandeling met wapens.

Club
Op een gegeven moment voelde ik hem, hij was vrij groot, met zijn hel"
lichaam op me drukken. En hij begon met zijn handen bij mijn keel te
rommelen. Mijn hart bonsde in mijn keel, en ik zel: ik heb zo'n droge keel, i
deed net alsof het normaal was. Ik ga even wat halen in de bar. Dat Yond h.
goed en hij liet me los. Ik naar beneden gerend. met aileen een handdoekje
Toen begon ik pas te gillen."
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Escort
Een vrouw over de risico's van dat soort bedrijf:
"Bij de mensen thuis, dat geeft eigenlijk het meeste (IS/CO, daar
bleek een heel feestje aan de gang te wezen, daar bleek ik niet weg
te komen. Oat was een soore massaverkrachting, dat was ook niet
leuk. Oaar wil ik het niet over hebben, dat zit me nog steeds dwars,
dat is al heel lang geleden."

Raam
Een raamprostituee staat er in principe ook aileen voor als zij lastige klanten
heeft:
"In een club heb ik nog nooit wat meegemaakt, maar achter het
raam heb ik echt wei wat moeten vechten voor mijn geld, dat ze
hun geld terugwilden of dat ze niet tevreden waren of eh... Maar ja,
als je voor jezelf werkt, dan is het gemakkelijker om het geld terug
te geven dan als je voor een pooier werkt, dan gaat dat niet. "
Sommige klanten dreigen een steen door het raam te gooien wanneer ze
worden geweigerd.

Straat
Uit ander onderzoek (Berg & Blom, Van Gelder en Van Roekel) is gebleken dat
straatprostitutie gevaarlijk kan zijn. Het gebeurt nogal eens dat klanten
vrouwen naar afgelegen oorden rijden en daar mishandelen. Bij een straatpros
tituee uit onze respondentengroep was geweld voorgekomen toen zij met een
paar klanten was meegegaan.
'Toen was ik met twee mannen meegegaan. Ik sta daar op een plekje
en zij van: wij zijn moordenaars. We gaan je eerst neuken en dan
maken we je do ad. Toen kwam hij met zo'n eindje ijzer.·
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4.15.

VEILIGHEID

Het geweld heeft geleid tot de ontwikkeling van veiligheidssystemen.

Club
In veel clubs zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. Bepaalde clubs hebb
zowel op de kamers als op de verdiepingen veiligheidssystemen aangebracht 
beroving en geweld te voorkomen.
Een alarmbel wordt niet altijd door de anderen gehoord, doordat bijvoorbee ~
de muziek de bel overstemt.
Veiligheidsmaatregelen zoals videocamera's en microfoontjes kunnen ook a,
controlemiddel dienen op de werkzaamheden van de vrouw. Een intercomsy~
teem kan zowel als veiligheidsmiddel als afluisterapparaat dienen.
Een vrouw zegt over een videocircuit:

"Oat zou ik zonder meer weigeren, war doen ze met die videop
namen? Voor hetzelfde geld verkopen ze die."

Escort
Wanneer een vrouw niet in een ruimte werkt die speciaal voor prostitutie ~
ingericht, bijv een hotelkamer en waar ook geen coli ega's zijn die haar te hul :
kunnen schieten, zal zij zich op gevaarlijke situaties moeten voorbereiden.
Oat geldt bijvoorbeeld voor escort . Een vrouw vertelt nooit waardevol ==
dingen mee te nemen, de kasten in hotelkamers te doorzoeken op messen e.
en haar kleren bij elkaar te houden zodat ze snel weg kon komen.

"Je krijgt er op een gegeven ogenblik wei een gevoel VQor. Ais je in
de deuropening staat en je ziet die man daar zitten, dan voel je of
het oke is of niet. Zo niet, dan maak je rechtsom keer...Het was ook
algemeen bekend dat sommige hotels daar moest niet komen na
twaalf uur 's nachts. Particuliere adressen werden heel goed ge
checked. Dronken mensen waren het meest vervelend. "

Raam
Raamvrouwen moeten zelf hun veiligheid regelen. Wei zijn enkele factoren va
belang:

124

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomslandigheden

Voor een vrouw die op de begane grand haar kamer heeft is het makkelij
ker te vluchten dan voor een vrouw op de eerste verdieping.
Een goede verllchting kan preventiet werken.
Een goed contact met collega's is belangrijk omdat zij in geval van nood
ta hulp kunnen schleten.
In grote huizen zijn er 'oppassers', een soort concierges, die door de eigenaren
worden betaald. Zij kunnen oak een rol spelen in de veiligheid.
BiJ de thuis werkende prostituee is vaak de partner en/of een waakzame hand
aanwezig.
Vrouwen wijten het ontstaan van geweldsituaties vaak aan zichzelf:
'Dar is ingebouwd in de prostituee dat ze zich altijd opsre/r dar ze
zichzelf meteen kan sussen. Oat is een deel van het prostituee zijn.
Anders ben je geen goede va kvrouw. Dat is in het hele pakket
prostituee zijn, dat je met gevaar kan dealen... Nooit kwaad worden,
niets. En hopen dat het goed afloopt. Ik vind het niet slecht dat ik
het heb geleerd.•
'Ja jongen, ais fe laat merken dat je bang bent dan maken ze er
aileen misbruik van.'

ARBEIDSVERHOUDINGEN

4.16,

INLEIDING: EXPLOITATIE

Voordat we de arbeldsverhoudingen bespreken moeten we enige opmerkingen
maken over de exploitatie van een prostltutiebedrijf. De exploitant is niet
altijd de elgenaar. 50ms werkt de exploitant op contractbasis voor een
eigenaar. Met betrekking tot de eigenaar moeten we wei zeggen dat het
bestemmen van een pand voor prostitutiedoeleinden een zeker risico met zich
meebrengt. Het is namelijk bijna ondoenliJk om een goede brand- en inboedel
verzekering at te sluiten voor prastitutiebedrijven. Dit luk! aileen bij de
'betere' panden. Maar in dat geval wagen de verzekeringsmaatschappijen
exhorbitant hoge premles.
Het verkrijgen van een hypotheek stult eveneens op problemen. Aileen de
Gemeentel1]ke Kredietbank wil in uitzonderingsgevallen hierbij wei eens van
dienst zi]n. Ook is het moeilijk am een prostitutiepand te verkopen.
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Raamexploitatie
Deze problemen gelden zowel voor c1ub-, prive- als raamexploitanten. M-:
wanneer een huis 'goed loopt' dan zijn de prostitutiepanden ook veel waa,
Een pand met bijvoorbeeld 12 ramen, dat 'normaal op de markt' hooguit e::
ton zou 'doen', kan als prostitutiepand voor enkele miljoenen In de verkoop.
De eigenaren die ook hun panden exploiteren en slechts twee of drie ra =-
hebben zijn in de minderheid. In Den Haag bijvoorbeeld, waar naar een rLr, 
schatting In totaal zo'n 500 ramen zijn, zijn dat slechts 7 of 8 exploitanl
op de 30. Dat betekent dat zo'n 40 ramen op de 500 in handen zijn
kleinschallge ondernemers. De andere eigenaren zijn moeiliJk te achterhal
Zij verschuilen zich achter BY's die in enkele gevallen tot in Lichtenstein z
terug te voeren.
Ondanks bovengenoemde moeilijkheden moet toch eens bekeken worden
raamexploitanten wei terecht zulke hoge bedragen van de vrouwen vragen.
Laten we eens een berekening maken op grond van onze informatie ult D-=
Haag:
Er zijn ongeveer 500 ramen. Daarvan 'doen' er 200 in de relatief goedko;:~
Poeldijksestraat 100 gUlden per dag. Dit levert 20.000 per dag op bij e~
volledige bezettlng. De bezetting is volgens onze informanten In de regel 80 0 _
Dit brengt de totale opbrengst per dag van die straat op 16.000 gulden.
Voor de lets duurdere Ooubletstraat stellen we dat de gemiddelde prijs daE.
125 gulden per werkdag is. (Dit is een lage schatting). Oit gaat dan
ongeveer 150 ramen. De bezetting is eveneens 80%. De dagopbrengst is dac.
80% van 19.375 = 15520 gulden.
In de duurste straat kosten de ramen gemiddeld 175 gulden per werkda
Gemiddeld zijn 70 % van de ramen in gebruik. Ook hier gaan we van 1 ::.
ramen uit. Weliswaar worden er regelmatig kamertjes bijgetimmerd vgl. h
citaat bladzijde... maar daardoor gaan de prijzen omlaag die de hoge ve··
diensten zullen compenseren. We houden daarom maar de lage schatting aa
Die Jeveren per dag 70% van 26250 gulden op = 17.375 gUlden. De tota =
dagopbrengst voar de drie straten bedraagt: 48.895 gulden.
We gaan ervan uit dat de ramen niet zeven dagen per week bezet zullen zij
bijvoorbeeld met feestdagen of eventuele kortingen. Maar 'normaal' draaien d"
vrouwen zes dagen per week. De weekopbrengst kan volgens op basis van 5 1
dag per week worden gemaakt. Op papier zijn er zo'n dertig eigenare
Niemand kent deze mensen of weet wie achter bepaalde rechtspersonen steeki.
De vrouwen hebben aileen met de exploitanten te maken. Stel dat er ac .
'kleine' exploitanten zijn. Deze mensen zijn goed voor 8 x 2 a 3(2,5) ramen =:

r
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20 ramen. Dan zijn er 22 'grote' eigenaren die de overige 480 ramen exploite

ren. Stel dat iedere 'grote eigenaar' op het idee is gekomen am tenminste
vanuit twee b.v's te opereren, dan zijn 480 ramen in handen van 12 eigenaren.
De 'kleine' exploitanten beuren van de totale dagopbrengst: 97,50 per dag bij
een gemiddelde bezetting, 2,5 raam x 8 exploitantenjeigenaren: 1950 gulden.
Blijft over voor de 'grote' eigenaren per dag: 46.945 per dag, te verdelen
onder 12 personen of instellingen. Oat is 3912 per dag, zeer laag geschat,
omdat het vermoeden bestaat dat het am minder dan 12 personen per dag gaat.
Maar er is reden te veronderstellen dat het in werkelfjkheid am minder gaat
omdat dezelfde eigenaren verschillende BV's als eigenaar opgeven. Bovendien
hebben we er geen rekening mee gehouden dat de ramen langer in bedrijf zijn
dan boven staat aangegeven, meestal 16 in plaats van 18 uur. Oat betekent dat
de dagopbrengst met de he1ft moet worden verhoogd. Weliswaar hebben de
eigenaren nag de kosten van het honorarium van de exploitanten, de kosten
van reparaties e.d. maar ze trekken ook rente van de verdiende bedragen en
hebben onroerende goederen van grate waarde.
Op het gebled van de verdlensten is er een groot verschil tussen grote
exploitanten en de vrouwen zelf. Op economisch gebied hebben de exploitanten
en eigenaren een grote voorsprong op de prostituees die voor zichzelf willen
beglnnen. ZiJ beschikken namelijk niet over evenveel kapitaal. De meeste
vrouwen zullen zich tevreden moeten stell en met een positie als werkneemster.
De arbeidsverhoudingen in de prostitutiewereld zijn zeer complex. Aangezien
het seksbedrijf nooit Is gereguleerd, hebben exploitanten zich eenzijdig
bepaalde rechten en in enkele gevallen ook plichten toegemeten. Een volledige
behandeling van dit onderwerp zou een aparte studie vergen. Wij beperken ons
tot het beschrijven van enkele in het oog springende praktijken.
Wij beginnen dit deel van het hoofdstuk met enkele opmerkingen van de
vrouwen over de relaties met call ega's. Van Zuthem noemt dit de 'sociale
relaties' op de werkplek.
Vervolgens beschrijven we enkele aspecten van de werkgever- werknemer
verhouding in sommige clubs en privehuizen waarbij ook de ongewenste
intimiteiten aan de orde zullen komen.
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4.17.

CONTACT MET COLLEGA'S

... '(achter het raam) zit je de he/e dag in een kamertje en in een
club heb je nog wat aanspraak.
I

De aanwezigheid van coli ega's wordt verschillend gewaardeerd. het bi£
aanspraak maar werkt ook concurrentie in de hand:
Oat de onderlinge sfeer getuigt van een hardheid, daar laten de mee:-'
vrouwen geen twijfel over bestaan. Uiteindelijk gaat het er voor de mees·_
om loveel mogelijk geld te verdienen.

'In een club is veel jaloersheid en schijnheiligheid; achter het raam
is ook veel jaloersheid over klanten en verdiensten.'
Een andere respondente over de verhoudlngen onderling:

'Heel erg dubbel. /k denk dat het toch weI zo is dat je elkaar
ontzettend ondersteunt op sommlge punten. Maar, soms hebben bazen
er belang bij om de meisjes tegen alkaar uit te spelen, ook om
iedereen echt een beetje bezig ta houden. Als ja iemand wilt
ahroaven, dat je dat zeker moet doen bij de klanten. Om meer te
verdienen en er beter uit te zien. Dus we konden niet al te
vriendschappelijk zijn....Er wordt namelijk ontzettend gestimuleerd
dat je elkaar verklikt. '
Ook niet bevorderlijk voor de sfeer was het feit dat sommige meisjes ee
verhouding met de baas hadden:

'cr waren leuke, knappa meisjas dIe dachten: als ik nu een keer met
de baas naar bed ga, dan heb ik het voor het zeggen natuurlijk. Oat
is ook zoo De baas die knoopte dan gewoon een verhouding met die
griet aan en dan stond de hele tent op zijn kop. Want je krijgt
natuurlljk weI onvrede met die andere vrouwen. Per slot van
rekening werk je allemaal voor dezelfde baas en als je met de baas
gaat rommelen, dan krijg je dat idee dat je kan niet meer vnj met
elkaar kan praten want zij vertelt alles door aan die baas.•
Voor de meer posititleve kanten van collegialiteit verwijzen wij naar de
Hoofdstukken 6 en 7,
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4.18.

CLUBS EN PRIVEHUIZEN

Met de term 'baas' wordt meestal de exploitant, soms ook de bedrijfsleider
bedoeld. De 'bazin' heet ook wei gastvrouw. De kleinere huizen die door een
gastvrouw worden gerund krljgen de grootste waardering van de vrouwen. Zij
drukten ons op het hart te vermelden dat er ook 'goede' huizen zijn.
De baas/bazin heelt de leiding. Deze is vaak niet aanwezig en wordt dan
vervangen door een gastvrouw.
Deze vangt klanten op, neemt telefoontjes aan en bemiddelt eventueel tussen
een klant en een prostituee. Soms werkt ze zelf ook mee.
Verschillende vrouwen geven aan dat de verhoudingen met de bazin anders
Iiggen als zlj zelf ook werkt. In drle zaken vonden de vrouwen dat prettig; in
een ander geval werd het de gastvrouw kwalijk genomen dat ze bepaalde
privileges had, zools de beste klanten nemen en zich niet houden aan de
percentageregellng.
De baas en/of bazin stellen bepaalde 'huisregels' op.
Zo vertelde een respondente die in een club werkte over de regefs daar:
"Eh, ja, meer de ongeschreven regels, zoal:, geen t. v. kijken waar de
klanten bij zijn. Niet lezen zolang er klanten zijn. Netjes blijven
zitten. Op tijd komen. Niet eten in de bar. Je niet opmaken in de
bar. Maar dat verschilde ook heel erg hoor. Voor vieren wordt er
niet uitbetaald en weggegaan, ook niet tussendoor. Niet gebruiken,
drugs.•
'Op tijd komen' is een van de regels die vrijwel iedere exploitant stell. Bij
overtreding leggen enkele bazen boetes op:
'Twee keer te laat dat ging dan nag. Maar voor de derde keer te
laat, dan, kreeg je 25 gulden. En was je een paar keer te laat
achter elkaar, 100 gulden. Als je kfeding niet correct was, kreeg je
straf, en hij verzon altijd weI wat, die vuile gek.·
Een van de ongeschreven regels is dat de baas/bazin een percentage van
'extra' verdiensten krijgt. Oat gat in veel gevallen aanleiding tot een bijna
onbehoorlijk bemoeien met de aard van het seksuele contact van de vrouw met
haar klant:
"Ik ging als ik op een klant moest zitten, nooit met mijn rug naar
hem toezitten, behalve als ik hem of heel goed kende of als er een
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hele grate spiegel voor me hing. Dus dat ik hem kon zien. Anders
niet. Ik vond dat onveilig. Nou, dat zijn dingen die ik bepaa/, het
is mijn lijf. En daar ben ik heel strikt in geweest vanaf het begin
eigenlijk. En de baas vond dus dat dat niet kon. Want dat bepaalde
hij weI. Daar ging ik niet mee accoord. Ik had dan ook regelmatig
ruzie met hem. "
Ook klanten spelen een rol in het hand haven van de regels. Via hen krijgt de
baas te horen hoe een vrouw werkt. Klanten klagen vaak over de vrouwen bij
de baas en deze speelt het weer terug naar de vrouwen. Dit gebeurt vooral
wanneer de baas de. klant goed kent.
In enkele huizen heerst een zwijgplicht:

"In de ene club, in Amsterdam, daar mag nooit over pofitiek worden
gepraat, nooit over geslachtsziektes, anders word je gewipt (moet je
weg). Je moet, voor het werk mag je niets weten."
Die zwijgplicht gold ook de huizen waarin de exploitant zich aan criminele
nevenactiviteiten wijdt: vrouwenhandel, wapen- of coca"inehandel. Dit geldt
voor tenminste vier seksclubs. Dit soort praktijken lijkt in mind ere mate in
privehuizen gangbaar te zijn. Vooral de kleinere huizen worden vaak gerund
door vrouwen die zich met hun eigen spaargeld een onafhankelijke positie
hebben verworven, wat ook betekent dat zij zich verre kunnen houden van het
criminele circuit.
Een vrouw klaagt over de grilligheid van de baas:

WEr waren zogenaamd regefs, zo van: dat is hier de gewoonte, hou
daar maar rekening mee, en morgen kon het zijn van, ja maar.. De
regel was meer, dat iedere regel veranderd kon worden zonder
overleg ofzo.•

Privehuizen
In privehu;zen komt het vaker voor dat de leidinggevende meewerkt. Daar zijn
ook minder meisjes aanwezig (2 of 3). Ook bij escort wanneer er sprake is
van een percentageregeling magen werknemers in principe niet bijverdienen
als het bureau hiervan niet op de haogte wordt gesteld. Weinig vrouwen
hauden zich echter aan die regel:
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ze zeiden altijd wei van: je moet geen vuiligheid uithalen met
geld want daar komen we wei achter. Want als iii meer vraagt aan
die klanten en je geeft het gewone bedrag terug en je houdt de rest
zeit achter en die man heeft de volgende keer iemand anders, dan
komen we er wei achter, dan wordt het toch wei doorgespeeld. Dus
je moest niet rotzooien met geld, behalve dan wat in de kamer
gebeurde, met of zonder condoom, dat kon Ie wei, dat was een soort
regel die wei niet op papier stond, maar het was zo van je mag niet
echt zonder. Maar als je dat deed, dan mocht je het geld wei zeit
houden. Oat wist iedereen wei dat dat gebeurde.·
Een vrouw mag met klanten van het huis ot van de escort zeit geen atspraken
maken. Het is eveneens 'verboden' klanten buiten de escort om te nemen, zoals
bij iedere vorm van prostitutie. Toch gebeurt dit nog wei:
'Want het is wei eens zo, dat ik boodschappen loop te doen en dan
kom ik een oude klant tegen. En dan zegt hij: ga je mee. En dan
loop ik met een tas vol preien, flessen melk en eieren. En dan duik
ik zo een hotel in. •

Raamprostitutie
De exploitanten moeten zorgen dat de ramen vol zitten. Oat is hun taak. Ze
bemoeien zich doorgaans niet met de vrouwen. Bij hoge uitzondering bekomme
ren ze zich om het welzijn van de huursters. In veel gevallen kunnen de
vrouwen vrij met iedereen praten; in enkele gevallen willen exploitanten niet
dat de vrouwen 'te wijs worden' of 'of problemen gaan maken'. Ze zouden dan
weg lopen en de ramen onbezet achterlaten.
Doorgaans bemoeit de verhuurder zich niet rechtstreeks met de wijze waarop
de vrouw werkt, hoewel er in de meeste prostitutiestraten in Nederland van de
vrouwen wordt verwacht dat ze zich aan een aantal regels houden, waardoor
bijvoorbeeld een verticale prijsbinding ontstaat.
Geheel vrij van criminele contacten zijn raamexploitanten ook niet. Ze gedogen
bijvoorbeeld dat dealers langskomen met drugs en gestolen goederen.
In de straat- en thuisprostltutie zijn de vrouwen het meest autonoom. Wei
vormen veel vrouwen een economische eenhe d met hun partner, die in ruil
voor een aandeel in de verdiensten bescherming biedt. In hoofdstuk is reeds
aan de orde gekomen hoe moeilijk dit te evalueren valt.
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4.19. ONGEWENSTE SEKSUELE CONTACTEN METWERKGEVER...
Behalve de eerder genoemde ongewenste aanrakingen van klanten en randfig_
ren als chauffeurs, komt 'inbreuk op de privacy' neg op een andere wijze vo-:
op de werkplek.
Drie vrouwen zeggen door hun bazen ep seksueel gebied las ig gevallen te Z 
Maar veel vrouwen melden dat ze zagen dat dit 'anderen' overkwam en will.:::
niet verder praten over dit onderwerp.
"Ik had een leren indianenjurkje, daar droeg ik aileen maar een
slipje onder. Maar van boven stand het nogal open en a/s ik dan
voorover hing, greep hi} ineens mijn tiet beet. En toen heb ik hem
een klap in. zijn bek gegeven. En wat deed die eigenaar: als zijn
vrouw weg was, liep hij al die wljven te naaien. "
Over een vriendje van de baas:
"Toen is ie op een avond gekomen en toen hebben ze punkie, die
stond achter de bar, verkracht, die hebben ze in haar blote kont
met een roos in d'r kont door de club heen... een ander meisje met
een fles erin en allerlei viezigheid hebben ze uitgehaald"
De vrauwen die een verhouding hadden met de baas zijn niet bij bovengenoerTi
de drie geteld. Overigens kwam dat regelmatig voar:
Vermeldenswaard is dat een van de vrouwen uit de laatste graep ernstig dOG'
die exploitant mishandeld werd.
"Ik heb een soorl relatie met hem gehad, een beetje prive dan. Hij
verkocht dan die coke en ik moest die coke aileen bij hem kopen.
En toen zocht hij oak al mijn tassen en dingen na, alles. Ik zat
daar echt vast. Als ik een dag vrij wou nemen am naar mijn moeder
te gaan, dan kon ik een dag voj nemen. Dan ging hij controleren of
ik er werkelijk was. En dan sloeg hij me finaal in elkaar. Dan
moest ik daar oak bli}ven slapen. Niemand mocht dat zien. Dan
moest ik eerst het bloed uit mijn kleren wassen. Anders mocht ik de
deur niet uit. "
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4.20.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In het voargaande hebben we uitgaande van het idee dat prostitutie 'gewoon
werk' is een overzjcht gegeven van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
in het algemeen en de diverse werksoorten in het bijzonder.
Hieronder volgen de conclusies van ooze onderneming. Daama pogen we een
evaluatie van de kwallteit van het werk in de seksindustrie te geven aan de
hand van de criteria van Van Strien zoals beschreven in de inleiding.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De bruto verdiensten zijn afgezlen van enkele uitschieters over het algemeen
laag. Waarschljnlijk zijn ze 'vroeger' hoger geweest; maar het voaroordeel dat
'hoeren slapend rijk worden' berust nergens op. Raam- en straatprostituees
Iijken het beste te verdienen, gevolgd door thuiswerksters. Mogelijk verdienen
vrouwen in de escort ook behoorlijk maar daarover hebben we geen voldoende
gegevens.
In Hoofdstuk 8 komen prostituees aan het woord die de hoge verdiensten als
reden aanvoeren om In het prostitutiewerk te gaan. Die uitspraken zijn in
schijnbare tegenspraak met de bevindingen van dit hoofdstuk.
In de prostitutie bestaat altijd kans op 'mazzeltjes', die inderdaad ook wei eens
komen. Dit onderscheidt het sekswerk van andere 'typische' vrouwenberoepen
met voorspelbare verdiensten. Ondanks die 'mazzeltjes' is het sekswerk, evenals
andere vormen van vrouwenarbeid, laag betaald.
Een van de oorzaken van de lage verdiensten in clubs en privehuizen is de
zogenaamde percentageregeling waardoar een prostituee een groot deel moet
afstaan van het relatief hoge bedrag dat de klant betaalt. Bovendien moeten
vrouwen soms investeringen doen in de club in de vorm van een hogere
afdracht zonder dat zij daarmee een "aandeel" in het bedrijf krijgen.
Voor aile sectoren van de prostitutie geldt dat vrouwen hoge kosten moeten
maken voor kleding en vervoer etc..
Raamvrouwen moeten hoge huren betalen zooat zij eerst een paar klanten
moeten hebben voordat zij allets verdienen.
Oat vrouwen in clubs en privehuizen betalen voar 'voorzieningen' zoals schone
kamers, betekent niet dat ze die dan oak altijd krijgen. Veel vrouwen doen
onbetaald IIcht en zwaar hUishoudelijk werk In de seksbedrijven. De Zweedse
auteur August Strindberg heeft he huwelijk ooit een was- en strijkinrichting
genoemd; van bordelen kunnen we echter hetzelfde zeggen. Daarnaast moeten
vrouwen vaak onbetaald anlmeren en strippen.
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Teneinde zich een redelijk inkomen te verwerven moeten vrouwen zeer lang~
werkdagen maken en kunnen ze zich nauwelijks vrije dagen veroarlove .
Overigens stimuleren werkgevers de vrouwen ook veel en lang te werke
Tegenover al deze inspanningen staan echter geen aantrekkelijke promotiekan
sen.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Over arbeidsomstandigheden zijn we het volgende te weten gekomen:
Prostitutie is lichamelijk en geestelijk zwaar werk. Geslachtsziekte
varmen niet het enige rislco voor de gezondheid van de prostituee
Vrouwen hebben ook andere beroepsklachten: rugklachten, maagklachten
enz.
Hoewel het condoomgebruik niet optimaal Is, lijden in onze respondenten
groep weinig vrouwen aan geslachtsziekten_
De vrouwen vinden hygiene erg belangrijk. Uitzonderingen daargelaten, is
die goed geregeld.
Vrouwen In clubs, privehuizen en escortservices moeten zelf allerlei trues
verzinnen om onaangenaam en vies werk, in de vorm van onaangename en
vieze klanten, te weigeren.
Daarentegen is de velligheid in voornoemde bedrijven beter geregeld dan in
andere sectoren In de branche. Niettemin moeten vrouwen in aile werk
soorten hun creatlviteit aanwenden om zich te beschermen tegen geweld
van klanten. Vrouwen in clubs, hebben het ap dit punt het makkelijkst,
tippelaarsters en escortvrouwen het moeilijkst.

ARBEIDSVERHOUDINGEN
In de beschrijving van arbeidsverhoudingen hebben we ons beperkt tot een
selectie van enkele belangrijke items. Dit zijn:
De sfeer tussen de vrouwen is niet altijd even collegiaal. Vooral in clubs
worden ze tegen elkaar uitgespeeld. Dat komt onder meer door de grote
concurrentie op de werkplek. Voorts zijn seksuele relaties van bazen met
werkneemsters een bron van conflicten en spanningen. Daarnaast komt het
voar dat bazen vrouwen seksueel benaderen die daar niet van gecliend zijn.
Het blijkt dat bazen uit oogpunt van geldelijk gewin vrouwen in clubs
nogal eens clwingen tot 'ongewenste seksuele handelingen' met klanten.
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Exploitanten verdienen immers rechtstreeks aan de aard en de duur van
het seksuele contact van de prostituee met haar klant.
Exploitanten veranderen soms eenzijdig de afspraken over percentages en
andere afdrachten ten nadele van de werkneemsters.
Een voorlopige evaluatie van prostitutiewerk aan de hand van de criteria van
Van Strien, zools beschreven in de inleiding levert het volgende beeld op:
Van een billijke beloning is veel I geen sprake, veel vrouwen komen niel
aan het netto minimum inkomen
Niettemin is de lichamelijke en geestelijke belasting door het werk groot.
Prostiluees horen weliswaar bij een graep. maar een groep die geen
maatschappelijke erkenning krijgt. Evenmin kunnen we zeggen dat vrouwen
veel plezier aan contact met hun directe coli ega's beleven. Vriendschappen
op het werk zijn serder uitzondering dan regel.
Het antwoord op de vraag of prostitutie een mogeliJkheid biedt tot
persoonlijke ontplooiingskansen moet in het middE!n blijven. Zeker Is de
prostitutie een middel voor bepaalde vrouwen om geweldservaringen uit hun
verteden te verwerken. zoals blijkt uit de andere hoofdstukken Voorts
wijzen we erop dat veel prostituees zeggen veel mensenkennis te hebben
opgedaan. Maar ziJ klagen er tegelijk over 'er niets mee te kunnen doen'.
Gezien de antwoorden die wij kregen op vragen over promotiekansen,
voelen weinigen ervoor hun mensenkennis aan te wenden in een eigsn
bedrijf.
Wij weten niet of vrauwen die eruit zijn gestapt veel baat hebben bij die
mensenkennis in hun werk in het 'gewone' leven. Blj sollicitaties naar ander
werk wordt die kennis niet als verworven vaardigheid erkend, zo de vrouwen
het al zouden noemen. Het zou interessant z.ijn dat eens te onderzoeken in
het Iicht van een ·uittredingsregeling". Oat brengt ons op de:

AANBEVEUNGEN
Het is moeilijk op grond van de beperkte gegevens die in dit hoofdstuk zijn
gepresenteerd aanbevelingen te doen waardoor prostitutie 'gewoon' werk kan
worden. De eerste aanbeveling luidt dan ook: er moet meer onderzoek komen
dat een meer representatief en gedetailleerd beeld oplevert.
Oaarnaast moet de overheid de vrouwen in het veld meer betrekken bij de
voorgestelde regelingen, zools een eventueel vergunningenstelsel. Het valt ons
namelijk op dat vrouwen in het veld nauwelijks op de hoogte zijn van de
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aanstaande veranderingen. Degenen die wei goed geinformeerd zijn, overwegend
Rode Draad-vrouwen, hebben nog de nodige scepcis aangaande de wenselijkheid
van legalisering via een vergunningenstelsel.
Voorts vinden we dat in de concepten van het vergunningenstelsel zoals den
Haag en Amsterdam die hebben opgesteld. meer aandacht moet komen voar de
arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.
Den Haag laat de arbeidsverhoudingen buiten de gemeentelijke politiek.
Terecht, arbeidsverhoudingen zijn geen kwestie van locale pofitiek maar
behoren landelijk in CAO's te worden geregeld. In beide concepten worden
exploitanten verantwoordelljk gesteld voor een acceptabel werkklimaat; zo luidt
artikel 15.1 van de Amsterdamse regeling: oDe exploitant is verplicht een
bedrijfsbeleid te voeren waarin de toepassing van veilige-sekstechnieken en het
zelfbeschikkingsrecht van prostltue(e)s centraal staan."
Wij plaatsen vraagtekens bij de mogelijkheden van de overheid om op
exploitanten toezicht te houden. Uit ons onderzoek blijkt dat de informele
machtsverhoudingen met name in de grote clubs dusdanig zijn dat vrouwen niet
snel zullen klagen bij welke overheidsinstelling dan ook.
Het is volgens ons noodzakelijk om de rol van met name exploitanten van
seksclubs ter discussie te stellen. De volgende vragen houden ons bezig:
Hebben zij wei recht op een percentage van de verdiensten van seksuele
handelingen van anderen?
Mogen zij van vrouwen eisen dat ze mee investeren in het bedrijf?
Welke middelen hebben vrouwen om te protesteren tegen de ranzige
aanrakingen van de bazen en andere betrokkenen?
Hoe 'redelijk' is de zWijgplicht die ze de vrouwen opleggen? Is dat niet
tevens een middel om een hogere organisatlegraad van de werkers in de
seksindustrie tegen te gaan?
Moeten exploitanten nlet eens grondig worden doargelicht op crimlnele
nevenactiviteiten?
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden onderschrijven we enkele
voorgestelde regelingen uit voornoemde concepten. Dit geldt:
De zorg voor goede hygiene
De aandacht voor de gezondheid van de prostituee. Overlgens achten we
exploitanten niet de aangewezen personen om zorg te dragen voor de
gezondheid van hun werkneemsters. De wijze waarop ze dat nu doen door
het inhuren van nlet altijd betrouwbare c1ubartsen (zie hoofdstuk...) moet
volgens ons al de nodige argwaan wekken.
De elsen op het gebied van brandveiligheid.
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Hierbij moeten we aantekenen dat de eisen op deze gebieden niet zodanig
mogen zijn dat kleinschalige bedrijven geen vergunningen kunnen krijgen.
WiJ vinden het belangrijke dat vrouwen zich zelfstandig kunnen vestigen
en zelf een bedrljfje kunnen beginnen. Wanneer de elsen op het gebied van
sanitaire voorzieningen en dergelijke te hoog worden, zullen de vrouwen
moellijk kunnen concurreren met de grote exploitanten.
Wij hebben waarderlng voor de aandacht voor de veiligheidsaspecten in het
prostitutiebedrijf. Wij vinden echter dat gemeenten eerst moeten onder
zoeken of bepaalde veiligheidsmaatregelen niet de privacy van de prostituee
aantasten. Overlgens vinden wij het vreemd dat den Haag en Amsterdam
niet niet reppen over het geweld door klanten. Voorts achten wlj het
nodig dat de radenen die vrouwen geven voor het weigeren van buiten
landse klanten eens aan de werkelijkheid te toetsen.
Wanneer artikel 250 bis WvS veranderd is, is het bemiddelaars niet meer
verboden om revenuen uit prostitutie te hebben. Maar als die bemiddelaar
nu eens een uitbuiter is? Wij vinden dat er gezocht moet worden naar een
nieuwe, eigentijdse omschrijving van pooierij.
Ons onderzoek leert dat In de gevallen waar de partner bij het werk betrokken
is en daarop ook invloed uitoefent, de autonomie in verregaande mate wordt
aangetast. Deze calegorie partners noemen we "pooiers".
De controle op de vrouw heeft een totaal karakter waarbij een heel scala van
intimidatletechnieken op fysiek en psyehiseh gebied wordt toegepast. Oit alles
uit zich bijvoorbeeld in toezicht op het priveleven, de inkomsten, de werkwij
ze, de seleetie van klanten en de uitgaven. Kortom, een verstrengeling van
emotionele en zakelijke afhankelijkheid die de vrouwen extreem ondergeschikt
maakt. Waarom de vrouwen niet zo eenvoudig uit zo'n situatie kunnen breken,
komt in de andere hoofdstukken aan de orde.
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