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Tradit1ofi'e1.g hoerenloper maaktplaats 
voor welvarende 'heer ill 'bubbelbad 
'I N F.EN KLEINE zitslaapkamer 

word ik hartelilk ontvangen duor 
thuiswerkster Oialle en haar echt

genool. "In dal bed tloe ik miln werk, 
maar mijn man en ik slapen er ook. Wan
neer wij zelf fllIar bed gaan, halen we de 
sprei en tie handdoek er aI. Ollar hebben 
wij geen problemen mee. Als er een klant 
komI, gaat mijn man nasr hiemaast", 
legl Diane, wijzend op een kamer!je met 
sleehts ruimle VOOl een hometruiner en 
een grole hand. "Sorns is het weI een 
prohleem aIs er sport op de tv is. Je kunt 
modlijk kJanten ontvangerl, lerwijl je 
man naar het voelbaIJen zit te. kilken." , 

Sietske Altink wi! in Handel in harts· 
toeh/ het prostitutiebedrijf in Nederland 
in kaart bren8ei\. Oat prostitutiebedrijf is 
de laaute twintig jasr wezenlijk veran
dent De gewone wip - daarvoor gaan 
mannetl niet nleer mar de hoeren. De 
sekswerksters van de jaren ne&entig 
moeten het hebben van een specialisatie. 
'Tegenwoordlg moeten hoeten bij wilze 
van spreken de hele Kama Soetra ken
nen', elteer! Altink een niet met naam 
genoemde deskundille 

De hoerenlopers van nu l.ijn volgens 
de auleur niet meer 'de aneenstaande 
man die van djn hospila geen dames 
mocht ontvangen, en de getrouwde man 
die dubbelljes en kwartjes spaardt: vonr 
hoerenbezoek'. Die k1anten zijn verdwe
nen. Daarvoor in de plaats kwam de weI· 
varende hcer die de verworvenheden van 
de seksuele revolulie in een notedop wil
de beleven. Hem boden de luxe clubs de 
ge~genheid zich eventueel in gezelschap 
Vllll ukcnpartrlers mel cen gIlLS cham
pagne in cen bubbelbad te dompelen. 
Met cen channante dame om hem naar 
behoren te verwennen, uiteraarcl. 

Een andere ontwikkeling is de popula
riteit van sll't en pai-enavonderL Oak tn
vestieten :djn in. want lang Diet llJe hoe
renlopers schrikken lich wezel1loo$ aJs 
de dame met de diepe stem opeens ceo 
heer blijkt te :djn. Ben lpatte lIl.8rkt Is die 
van de voomamelijk op mannelijke ho
moseksuelen gerlchte bisnisjongens (a1 
maakt Altirik oak melding van ene Jac
ques die hel desgl!Wenst met schapen, 
honden en kippen doet). 

Uitgangspunl van Handel in hmts
locht is dal sekswerk gewoon week is, en 
dat er met het gebruik maken van deu 
vomlnn dienstverlening 81 evenmin iets 
mis is. Dal neeml niet weg dal op de 
meesle vormen van prostitutie vanuit de 
seks....erkster weI het cen en ander vall aC 
te dingen. 'Hel is niel iedereen gegeven 
om als raamhoer Ie werken', zegl een 
raamprostitu~e. 'Je moet er maar legen 
kunnen dat ze ll~ar je spugen zodat de 
rochels vaJl je raam druipen.' Ook is er in 
deze branche de vrees door bekenden te 
worden herkend en de ergemis over 
droogneukers die tien keer langskomen. 

I lich opgeilen en 1;ich dan op een hoekje 
gaan slaan aflrekken. 

Tippelen heeft als voordelen dal het 
geen kosten mel zich meebrengl (de 

Hoerenbuurt, Gronlngen. 

raamhoer bemaIt voor haar kamertje 
]00 lot 125 gulden per dagdeel) en dlll 
hel retalief gaed verdlent. Maar vooral de 
heroTnehoertjes maken melding van uit
buiting door Idanlen. 'Die galbaklten 1;ien 
dat Ik liek ben en dope nodlg heb. Ze 
vragen dan of ze voor 25 gulden zander 
magen. Je kin niet meer op je benen 
swn. Dan denk je echt niet aan de gevol
gen op de lanae tennijn. Je gaat zander 
condoom. Je doet alles om je maar niet 
meec 20 ziek te voelen. Maar er ziin ook 
wei aardiae, aewonemannen bij.' 

Clubwult is ook met alles (de hclft van 
de inkomsten gaat nuT de baas) en kidt 
door het uren\ang zinen wachten un de 
bar vaaIc tot drtnfanisbruik. Escort-wen.
sters treffen IDOlS cen Ieub man, maar 
vaak knIipt de tijd. '}e Iigt claar maar en 
dan moet fe je weer omdraaien en je 
beneh wiid doen. Oat tDneelspel kan echt 
\enIP venT\()Cjend zijn.' De sekswerlcers 
die In Handel in hartstocht flOg het 
meest enthousiast over hun werle venel
len, werken in de sm·sector of richten 
zich op seksuele elienstverlening un ge. 
handicapten. 

Allink Khreef cerder in Sekswetk 
(1991) over de ervaringen van vrouwen 
in de prostitutie en in Dossier f./T'vuwen· 
handel NL (1993) over de handel ill bui· 
tel\lalldse vrouwen. Bel nieuwe Ran 
Handel in har/Slochr 1.0U mocten zijn de 
analyse hoe hel Jlroslilulieb~driifals be
dJijf functio'lter!. In uat opzichl schiel 
hel bo~k lekort. 

Door de nauNk o\> een verhalende stijl 
met vee! cilaten en anckdoles wekt AI
tink vooral de indruk dal <.Ie essentie v<tn 
hel prostit utiebedrijf is dal de eril'l figure· 
rellde lypes als FriIs van de Wereld en 
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MauIits de Vries (alias Zwarte Jopie) 
kJeunijk zijn. Duister blijfl echter hoe zij 
hun blsnis financieel hebben georgani· 
sterd. Het enkele gegeven dat Zwane 
Jopic de belasting beeft gcrild en de ver· 
melding van cen 'geruchl' over banden 
met de mafia doen wei vermoeden dal 
Jopie niel helentaal koosjer was, maar 
onthu\len nag niet hoe hij sekswerkslen 
exploiteerde. Oak het cbronologisch vcr· 
tellen hoe de plannen OYer hel Roller
damse eroscmtrum %ljn ontstaan en 
weer verdwenen, draagt weinig bil asn 
een dieper lnzicht In de economische 
structuur van hef prostitutiebedrijf. 

De niet onbelangrijke VIlII8 in hoevec. 
re de aiminaUteit een greep op de prosli. 
tutle heef'~ doet A1tink If door de voor· 
zitter van de In 1991 opgerichte Verel\i· 
gins Exploitatie Relaxhulun te citeren. 
In 1992 zegt die nag dat eenderde van 
aUe exploitanten van seltshulzen belrok· 
ken is hij criminele aetiviteiten, In 1994 
'aa.nelde hij elit te herhalen', Wllnt 'moge· 
lijk waren er in andere bedrijfstakken 
evenveel crlrninelell actier. Einde reo 
search. 

Handel in barrstochr is, evenals AI 
tink'~ eerdere boeken, een aardige inlro· 
ductie voor iemand die de laalStc lien 
jaar seen knnl of tv-programma ove; 
prostitlltie heeft gelien en nu hei pl~1 

heeft upgt"'al lich toch eens in die male 
rie te verd,epen. Voar wie minder unw~ ..... 
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