
Bordelen Op zoel( naar erl<enl1ing
 
,Ioor Hans B05 
HAARDU~ • Dat explo,lanten 
\ In bordelen in ons land niet 
behoren lot de upper ten 
blcp.k ~l uit dl> problemen met 
hf't hu ren v~ n een zaaltJe. Het 
chique Slot Zeist knalde on
langs ke ihard de deur dicht, 
wen duideJijk werd dat de uit
reiking van de 'Eroti·keurmer
ken' aldaar plaats zou moeten 
\'lnden. Theater Klein Arsenaal 
in Naarden bleek begin deze 
week minder preuts, 
Ze baten hoerenkasten en an· 
dere relaxhuilen llir mel illus
tere namen <lIs Yab Yum. Bana· 
n;l$ Prll'e. Carla's Shop. Fronr 
Exploitation. Landhuis Barba
ra enS ~1·relax·stuc1io Corry. 
De gaslen zijn er doorgaans 
anoniem. evenals de wrrk· 
neemsters. De exploiranten 
zijn de l..ame jan,·n. beh~lve 

na"r l'cn gOl'dbelegde bOter
ham. vooral op zoek naar er
kenning De slimmen onder 
hen ontwikkelen zich hoe lan
gel' hoe meer van uitbuiter 
naar uitbarer. 
Bij die onrwikkeling passen in 
\"ederland uileraard een ver.. 
niging en een stichting. De 
\'ereniging Exploitanten Re
\a.xbedrijven (VER) beh.ortigt .01 
enkele jaren de belallgell van 
lUim ¢riehonderd (van de in 

De Nederlandse prostitutie xoek' nlun erkenning. De 'befere' bordelen 
looien xich slnds ml1andag met een bordeaux-rood Erotikeur'schildje. 

Dan weten klanlen en prostituees waor xe aan toe xiin. De hoerenkast 
, als 'facilitair bedrijfl. 

• 
totaal 1500) borc1elen l tenvijl 
de Stichting Erotikeur met on
afhankclijke 'keurmeesters' 
sinds begin d~ze we~k toeziet 
op ,Ialeving van een aancal ba
sisregels in her aangesloten 
bedrijf. Die hebbell onder 
meer te maken mel hygil!ne, 
5a[e 5fX, privacy, arbeidsom· 
standigheden en de aanwezig' 
heid Vin een huishoullelijk re
glement. Wie daaraan voldoet, 
krijgt een bordeaux·rood bordo 
je n<last de deur. De clubs die 
uitmunten in kwalileit van 
dienstverlening,' komen in 
aanmerking voor een zjlveren 
o(zelrs gouden schildje, 
Het had maindagmiddag in 
Naarden net zo goed de jiar
vergadering kllnn~n zijn van 
de 'Club vall Weekend·schil
ders, a(deling GOOi,Zllid'. [n 
niets ondem;heiden de hon
derd aanwezigen Ztch van een 
doorsnee.gezelschap elders in 
ons land. Geen dikke bobbels 
onder de oksel van her obliga
te pistool. geeu 'geborduurde' 

Keurmerk voor relaxbedrijven 
die aan reeks eisen voldoen 

V.in ('(II' C><'/{V v('(sl-<ggN'fllwS 
NAAROE N- Hel onoet er hygie' 
n,,<h liin, N ""ordt ve,l;ge ,{"ks 
bect'cvcn, drugs ziin t"boe, 
p,os1,tVC'eS wo(den (CSpeclvol 
beil'<Jenrl en de povdey van de 
klant ,s gew"arbO!"ild, ~E'n seks· 
dub die .IAn dell? b.ls/sreqels 
voldoel, kuml vooft,'"n ,n a.ln· 
merking voar 'E rO\l1<l'\Jr', het 
eel'$tl? en enige kevrme,k voor 
Nedl?rlandse seksclub, 

Een wpreldprimeuf.l~1 HPllk Kle,n 
8eekman. lell e'genadr van et'n 
- u,leraard goedgckcurde - ~kl' 

club In lota~ll6 \Iub$, of 'da"be-
dll)lIen 10011 de e,plo't~nl~n 2C 2~r 

noemen, heb~" hel pfedikaat 
(,ollke'" 9",krt'9pn 7.c k'ege<> he1 
v'gnN 'l'SICrr;o a~nlJcbodell ",d~m 

een prelenlalle lion trOl,keu' In 
The,'IN Kle,n At,",oaJI ,n Naarden 
Klein Beckman's W<lel.r1S lIan de 
IllChllnlJ Etollkeur. waar"n <>en 
I'oni 'J{'lcIS(hap ",h he,",,' IIprla
meld lo~1s daa' "In rlp mr A, de 
GraafllKhtrng, de Ve,enl\l"ng e<· 
plollanlen Rela.bed"Jven (VfRI. r.le 
Rode Draad, de ItKhl,ng Mdn, 
Vrouw & Pol,t,ek, en de SOA-IIKh· 

tII'g 

Voowtter v.ln ['Ol,keur II dr, Lvcie 
lIan Mens. die vlN l.lar qeleden aan 
de E,almulUn,ve's'I~1 promov('e(' 
de op pros!'!ulIe al5 bedr;jf Z'I me· 
moreerde hel ontstaan van Erol" 
keu, ail IIOlgl' •. Miln promOl'r trok 
de aandacht van de medIa. De 1101

gende dag lag er e('n fa. van lwee 

meier OP tn,]" buteau, Alkornllrg 
lI.ln Klel" 8C'("nla n, d,e n"l drerqde 
mel een karl ged,ng " Lovi!< " hel 
nI<' t gekomen de twpe ""erken 
~lnd~dlel1 samen 
V'e' laM nC-\,1( ErQtrkeut ge,leul(>ld 
~n een boekwC'k m('l re<j1emci1
fell W-ihHi).\O \'ell qooc(' ~hdtJb 

moe\ lIoldoe" (nkele vOQro(>(>ld(>" 
hl?1 ~ed drqo~ d,en l Ie word(>n 
vers<hooml lloor elke nrcuw(> klan\: 
de pros\lluee ka(\ lonliN mOlrW' 
(11'9 ct'll klanl welgerl?n en omge
krerd kan el?(\ klanl ook 'nee' ll'9
gen, kl.nlen k"lgen {'('n 1<.""lont'l? 
iled"l"en ml?t ee" E,oh;mut-rncrk 
hebbl'n oo~ dp f'llanc,(>le ~rhml' 

d,ngen lu,sen ric explo'lanl en hel 
'p'o1rsch person eel' goed gcrl'geld_ 
(J(> Itl(h""9 geeft lei! "oo'kcv' aan 
ren Iyste('m, "".arb" 'de 901!V'ou
wl?n en gdSlheren lelhl.lnd,yc on· 
derneme<llll", d'e een IIdllycllel, 

at'men. geloupeerde haren. 
kiuwgumkauwcnde kaken of 
zonnebankbekkies. Zel(s de 
voor de deur gepukeercle au
to's overstijgen de duurdere 
middcnklasse niet Toch bevin
den zich onder de aanwezigen 
bekellde hoeren, voorziners 
VJn proStitutieclubs, uitbaters 
van hoerellkasten en erl<ende 
hoerenlopers, In plaats van 
een koekje bij de koffie wonlt 
echter een pakje cOlldooms ge
presenteerd. lJilcraa rd ~ange

boden dool'. ..juist Wanr zon· 
der sponsoring komen ook de 
hoeren niet mecr uit hun bed. 
Corry Ger.ards-V~n Vliet valr in 
dit gezelschap enigslll1s uit de 
toon door haar 'theatrale' uit· 
monstering, Ze is 1'011 omOTe be
stuurslid van Erotik~r en uit
baatster van SM·studio Corry 
in Utrecht, "Er word! vaak la· 
cherig gedaan over sadomaso
chisme, maar oak din IS cen 
vorm van relaxen, van onto 
spanning. lWilllig procent van 
de bevolking houdt zich op de 

de ve'9c>ed,ng lx'lalpn vOO' de 
huur en fa<,lill?'len'. lIle<)aleen m,n· 
derjarigl? mel!ewe,kste'l l'ln l.boe 
Adn hedrrjVen Waaf SM·seks wordt 
bl'drev~(\. ,ij" l?Jr.!ra e,sen 9este/d 
Hel \III\lord 'gl?nade' b'lvQo,becld 
'noel ail'Jd If'den tot onde,orekln\l 
en bll 'SlOP' wa'UI de 'dlenstllerlc
nrne;,' bee.nd':ld Volgens trOlrkcur 
maakl het da.lrbij /llPt UII ",,'e de 
onderdanrge roJ Ipecll. de klant of 
de gastht'er of ·v,ouw. De S"kldub 
moet ook $!eutels vOOr de hand· 
!>oe,en cn een bl?lonsd'.l.lr In hv,s 
t\ebben. voor het gevall'en en an· 
der v,l de hand loopt 
8ed'ijven lx'lalen vierdvi2end gul, 
deo ...oor he! keurmer1< en wordl'(l 
jaadijk.s gecontrOleerd, 81) "ers(h;1 
van ffiC(\'ng k.\n iedereen - de pros· 
liluee. de klanl 01 de e.plo'tant
naa, de g~(hillencomm'SI'e lIan 
ErOllkeur $tappen, 
VOOf21tle, LU(le van Mens \IIIal gis· 
teren lKhtbaar 1'01l op he! ,M,a· 
hel van had< sllchtiog_ .. P!o'lrtulre 
's loch hl'ellang ,n de \IIIat crrmll1ele 
slee' gelrokken W~I ml) belreft II 
hel "~ndaag gelC<jalrl(>(>rd, Om VII· 
elndell)ke doel? Dallowel de klanl 
all <Ie ptOSI'tu~ ove, e<>n bed")! 
met onl keurmefk 2egl 'Da,]f ml)~
'en""" ''In','' 

Trouw ZBilli q5 

een of andere manicr met SM 
bezig, Een l'elaxl>edlijt' zorgt 
voor 'pro(e~sionele dieosrver
lening ler bevrediging van de 

_ lusten', .En een relaxbedrijf is 
beslist niet per definitie crimi· 
neel bezig", stelt Corry. Zij is 
veranrwoordelijk voor de bin· 
dende Erotikeur-regels dat aile 
sloten in SM-kamers met een 
sJeutel geopend mocten kun· 
nell \\forden, rerwijl een aan· 
wezige betonschaar in nootlge. 
vallcn de op eigen verzoek ge· 
pijnigde snel moet kunnen be· 
vrijden. ..Als el' brand Ul{' 
breekt. moet iedereen blnnen 
enkele minuten de ruimle 
kunllen verlaten, 66k de SM· 
klam·, zo legt Corry met moe· 
derlijke bezorgdheid uit. Een 
verschil met andere relaxbe
drijven is tevens dat cen 
'meesteres' l\'ederlands moet 
kunnen spreken. Corry: -lij 
moet begrijpen welke eroti
sche fantasieen een klant 
heeft. Gewone seks bC'grijpt i~ 
dcreC'n wei". 

De hoerenkasren in !ler zuj· 
den van het land zijn 0PV;j!. 
lend karig vertegen\\'oordigd 
in de Stichting Erotikeur. Uit 
Brabant zijn drie aanmelc1in· 
gen binnengekomen en uit 
limburg zel(s maar een: Pnve 
Cluu Eden In I\erkrade. Vol· 
gens VER,voorzitte I' Klein 
Beekman hebben veel poren
tii!le Umburgse kandidalen 
7.ich teruggetrokken, omclal 
croti kC'u r ve rbiedt illegale 
vrouwen irl dienst Ie hebben, 
Oat gee ft Ie denken. legt Klein 
Beekman, die als geen ander 
weet dat een aanzienlijk deel 
van de limburgse hoeren·po· 
pulatie lIit illegale prosriruees 
bestaat. De Kerkraadse uitba· 
ter Alfred Burger is "an me· 
ning dat de stelselmatigc poli
tie'controtes voor een sn('lIe 
uitdunning van het ilIegal~n. 
bestand zorgen. 

De meeste exploitanten kij' 
ken in limburg nu nog de kat 
uit de boom, maar meld en 
zich her komend jaar onge' 
rwijreld aan. Hel wordt sreeds 
moeiJijker ian prosliluces uil 
de Europese Gemeenschap Ie 
komen. 
Op Erotikeur komen niet al. 
leen de klanten af, m~ar ook 
de meisjes. Oil' Weren dar le 
dan goed zitten. (VM)) 

Dill'blad voor 
Noord-Lilllburq 
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