
PORNOACTRICES
OP BESTELLING
Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) opent 
opnieuw de jacht op de hotelprostitutie. Er zou 
vrouwenhandel achter zitten en sekswerkers 
 ontduiken massaal de belasting. De branche 
draait echter vrolijk door, ondervindt Nieuwe 
 Revu. ‘Porno, webcammen, prostitutie, het loopt 
allemaal in elkaar over.’
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LOLA DOET DIT WERK 
PAS SINDS  OKTOBER. 
ZE IS EIGENLIJK 
 KAPSTER EN WIL 
DOORGROEIEN IN HET 
VAK EN HAAR EIGEN 
SALON OPENEN

 L
ola’s huisje in Landal GreenParks in Eerbeek heeft op een 
koude dinsdagmiddag als enige de gordijnen dicht. Een 
bijzonder mooie, donkerharige Oost-Europese vrouw met 
grote borsten en gekleed in roze lingerie, doet de deur open. 
Ze vindt het niet erg om eerst even op de bank te zitten en 
haalt een glas water. Ze praat Duits en Engels: ‘Wat wil je. Ik 
kan je pijpen. We kunnen op bed liggen. Ik kan je  masseren. 
We kunnen ficken. Jij mag het zeggen.’

RONDREIZEND CIRCUS
De aanval op de escortbranche is door justitie en politie 
geopend. In januari trapte een arrestatieteam de deur in bij 

escort bedrijven zuzana.com en pleasure-escort.nl, de eigenaren werden gearresteerd 
op verdenking van betrokkenheid bij mensenhandel en uitbuiting. Ruim 1300  klanten 
kregen een sms: ‘Dit nummer had contact met zuzana.com/pleasure-escort.nl. 
Deze site biedt vermoedelijk slachto!ers van mensenhandel aan.’  Tsjechische en 
Hongaarse pornoactrices werden ‘on tour’ door Europa gestuurd, hun bekend-
heid leverde klanten op als escort. Een woordvoerder van justitie noemde het 
een ‘rondreizend circus’.
Maar ondanks het optreden van politie en justitie wordt er op de prostitutie-
recensiesite hookers.nl druk gediscussieerd of de meiden wel echt aan een 
 terugkeer naar het Oostblok zijn begonnen. Een aantal van de vrouwen is alweer 
te  boeken via de Engelse websites photogirls.net, princessoflondon.com en de 
Duitse  termingirls24.de.
En ook in Nederland zijn vrouwen die in pornofilms spelen makkelijk te boeken 
voor een uurtje samenzijn. Op hookers.nl staan verschillende topics over seks met 
deze vrouwen. Zo is de Engelse uitgerangeerde pornoactrice Sabrina Johnson in 
België te bezoeken. Tien jaar geleden werd ze voor haar rol in pornofilms nog 
als beste actrice genomineerd voor de prestigieuze Adult Video News Award en 
probeerde ze nog het wereldrecord gangbang te verbreken door in vijfhonderd 
opnames achterelkaar dozijnen mannen af te werken (omdat het steeds dezelfde 
terugkerende mannen waren, telde het record niet), nu woont ze met haar vriend 
samen die al jaren klanten voor haar regelt.
Ze is inmiddels wel wat dikker geworden, maar bij de recensenten nog steeds 
erg in trek vanwege haar specialiteit dirty rimming (wie precies wil weten wat 
dat is kan het googelen, maar we raden het niet aan; red.), waarbij haar vriend 
graag toekijkt en zichzelf aftrekt, aldus recensent Tamponlover. Haar stem klink 
nog steeds pornoster fähig zwoel wanneer ze de telefoon opneemt. Ze werkt 
inderdaad nu als prostituee, maar zegt op beschaamde toon: ‘I’m sorry, I’m not 
willing to talk about it.’
En andere actrices willen ook niet praten, of ze moeten het eerst voorleggen aan 
hun vriendje dat aan de telefoon meeluistert. Een van de meiden uit een film van 
Kim Holland zegt, nadat haar vriend haar iets onverstaanbaars heeft toegesist: 
‘Nee sorry, ik mag er echt niet over praten.’

IN ELKE GROTE STAD
Niet alleen Engelse en Nederlandse pornoactrices zijn eenvoudig te boeken via 
sites als kinky.nl, sexjobs.nl en paydating.nl, ook vrouwen uit het Oostblok blijken 
dus ‘on tour’ te zijn, getuige de praktijken van zuzana.com. Via de recensies van 
hookers.nl blijkt dat er nog steeds een Nederlands bedrijf is dat voor deze dames 
bemiddelt. De Hongaarse Zafir en porn star Jeny Baby werken via dit bureau. 
Wie in Google de namen van de Oostblok-pornosterren intikt, komt al gauw 
uit bij filmpjes van de dames. 
De website van mysteriousdream.com (MDC) probeert nog wel de schijn te 
 vermijden door geen filmpjes en links van de dames te plaatsen, het bedrijf 
 presenteert zich als ‘high class bureau dat gericht is op een volledige service in 
dating in elke grote stad of vakantieoord’. Toch wordt via verschillende sites, 
waaronder hookers.nl, de link tussen de filmpjes en de dames al snel gelegd.
Op de site van MDC staat een nummer om de dames eenvoudig te boeken. 

 Pornoactrice Zafir is net weer het land uit en Jeny Baby doet voorlopig Nederland 
niet aan, dus boekt Nieuwe Revu Lola. Hoewel op de homepage wordt vermeld dat 
alleen betaald wordt voor haar tijd en gezelschap en dat alles wat verder  gebeurt 
vooral een beslissing van twee mensen is, staat wel in haar profiel dat pijpen zonder 
condoom en seks in alle standjes wel bij de 175 euro inbegrepen zijn. Ook zijn 
er advertenties van haar geplaatst op prostitutiesite kinky.nl.

KAPSTER
Voor de slagboom van Landal GreenParks Coldenhove nabij Apeldoorn, moet 
nog eenmaal het nummer van MDC gebeld worden voor de instructies naar het 
huisje. Twee zestigers in matchende rode windjacks lopen voorbij, uit de buurt 
van de kinderboerderij klinken vrolijke kinderstemmen.
Lola werkt pas sinds oktober, zegt ze als ze het glas water geeft. ‘Ik ben dus nog 
best onervaren. Laatst zag ik een oudere collega en dat was wel confronterend. 
Zij doet dit nu zo lang en werkt ook zo hard dat je aan haar zag dat dit werk je 
kapot maakt.’
Ze is eigenlijk kapster en wil doorgroeien in het vak en haar eigen salon openen. 

BOVEN: LOLA, 
RECHTS JENY 
BABE (BLOND).
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SEKS MET JE FAVO 
PORNOSTER 
Pornosterrenprostitutie is een niche geworden in de 
slechtlopende pornobranche. Door gratis kanalen als 
Pornhub, PornTube en YouPorn zijn kijkers steeds 
minder geneigd voor films te betalen. 
‘Het werkt twee kanten op,’ zegt Daphne van de EC 
Entertainment Company, een bedrijf dat pornofilms 
maakt. ‘We krijgen hier vaak prostituees die ook 
proberen door te breken in de porno-industrie. Maar 
we hebben ook modellen die bijklussen als prostituee 
om hun inkomen te vergroten.’ Dat kan overigens ook 
via dochterbedrijf sexevenementen.nl. Daar  bieden 
verschillende dames zich aan voor gangbangs en 
zogenoemde ‘castings’ waarbij mannen zich voor 
200 euro een middag pornoacteur kunnen voelen. 
‘Daarin kunnen mensen als amateur beleven hoe het 
is om een pornoacteur te zijn,’ aldus Daphne. Ook 
Kim Holland vertelde vorige week in Nieuwe Revu 
zogenoemde fanfucks te organiseren.
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‘DAT HAAT IK ECHT, 
VAN DIE LAFFE, 
 VEELEISENDE 
 MANNETJES VOOR 
WIE HET NOOIT 
 GENOEG IS’

MINIMAAL HONDERD EURO
Voor een hotelsekswerker geldt dat ze minimaal een uurprijs van 100 
euro per uur moet vragen. Daarover moet btw afgedragen worden. 
Vervolgens moet er over de overgebleven 84 euro nog minimaal 15 
euro premie afgedragen worden (17 procent, als escort het enige werk 
is) of 30 euro (als er andere inkomsten zijn, is de premie 36 procent). 
Stel dat dit haar enige inkomsten zijn, dan blijft er nog 69 euro over. 
Hiervan gaat minstens eenderde naar een tussenpersoon, voor het 
plaatsen van advertenties, regelen van klanten en transport. Overigens 
is dit percentage vaak hoger. Van de overgebleven 46 euro gaan nog 
bedrijfskosten af, zoals seksartikelen, glijmiddel, condooms, extra mee-
gebrachte handdoeken en de huur van de hotelkamer. Als dit 20 euro 
per klant is, houdt de prostituee nog 26 euro per uur over.
Om een fatsoenlijk inkomen te kunnen verdienen, moet een escortgirl 
dus minimaal 100 euro per uur vragen. Hoef je als klant minder te 
betalen, dan wordt óf de belasting getild, óf de escort uitgebuit, óf 
beide. Overigens kan dit ook het geval zijn bij een hogere vraagprijs, in 
de escortsector wordt veel zwart gewerkt.
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LANDAL GREENPARKS 
Zuzana.com werkte veel vanuit hotels langs de 
snelweg, vaak Van der Valk of Ibis. Toen beide 
ketens veel kritiek kregen, gingen de escortgirls 
vanuit appartementen werken. Lola is in Landal 
GreenParks opgedoken, wordt dit de nieuwe plek 
voor escort? Bas Hoogland, commercieel directeur 
van Landal GreenParks: ‘Illegale prostitutie vinden 
we niet oké. Als we het horen, sturen we ze van 
het park af. Maar dit is het tweede geval dat ons 
bekend is, alleen vorig jaar hebben we een melding 
binnengekregen. Dat wil overigens niet zeggen dat 
het niet gebeurt. En als we het merken, grijpen 
we in.’ Wanneer Hoogland zelf zich voordoet als 
klant en belt met MDC, blijkt Lola al verplaatst 
naar park Heideheuvel. Een dag later is ze weer 
terug naar Tsjechië. 

‘Ik moet allemaal moeilijke dingen over economie en handel leren, en dat lukt me 
niet goed. Ik krijg er vaak hoofdpijn van.’ En, zegt Lola, dit werk moet je niet te 
lang doen. ‘Natuurlijk wil ik ermee stoppen, dit is een heftige baan die veel van je 
vraagt. Ik zou het dan ook verschrikkelijk vinden als ik dit werk over vijf jaar nog 
doe.’ Ze is steeds een week in Nederland, moet dan een week in haar woonplaats 
uitrusten en doet het om haar school te betalen.
Lola is verbaasd als er gevraagd wordt naar haar ervaring in pornofilms. ‘Dat 
heb ik écht nog nooit gedaan. Ik zou het ook niet willen, ik weet ook niet hoe je 
daarbij komt. Ik in porno? Nee zeg.’

VIA DE WEBCAM
Politie en justitie riepen eind 2008 al heel hard dat misstanden in de escortbranche 
en illegale hotelprostitutie aangepakt zouden worden, toch blijkt in 2011 dat ze 
vooral dweilen met de kraan open. Als het ene bureau wordt opgerold, staan de 
meiden al snel weer op een andere website. Maar van de 50.000 hoeren bezoeken 
die dagelijks plaatsvinden, speelt meer dan de helft zich buiten bordelen en  bureaus 
af. Het geschatte aantal prostituees schommelt al jaren tussen de 20.000 en 30.000, 
waarvan ruim de helft uit het buitenland afkomstig is.
Maar de sterke arm loopt vooral achter de feiten aan, zeggen kenners uit de branche. 
André van Dorst van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven ziet het ook: 
‘Er is steeds meer prostitutie via hotels of vanuit appartementen. Het merendeel 
van deze vrouwen is gewoon Nederlands. Zolang ze zelf een net  ko!ertje met 
spullen meenemen en geen honderd handdoeken op een dag vragen, hebben 
hotels er geen probleem mee.’
De politie zoekt nu vooral via advertenties in kranten en websites naar illegale 
sekswerkers. Volgens Karel Danko van de Adult Entertainment Company gaat het 
voor de politie zeer moeilijk worden om hen aan te pakken. ‘Eigenlijk is er alweer 
een nieuwere trend, namelijk dat nu afspraken via de webcam worden gemaakt. 
Vrouwen showen wat ze in huis hebben en halen mannen over om een afspraak 
te maken. De Nederlandse overheid verliest totaal het overzicht doordat er geen 
online of papieren advertenties meer staan waarbij de politie kan meelezen.’
Nu de peespas is gesneuveld, is het maar de vraag hoe de overheid de prostitutie 
in kaart wil gaan brengen. Danko pleit voor een algemene wetgeving: ‘Daarin zou 
je niet alleen prostitutie en escort moeten vastleggen, maar ook webcammen en 
de pornobranche in moeten opnemen want het loopt allemaal in elkaar over.’

KVK-NUMMER
Het is juist de onzichtbaarheid van het internet die illegaliteit en uitbuiting in 
de hand werkt, meent Van Dorst. ‘Alleenwerkers zijn veel kwetsbaarder. Ze doen 

alsof ze alleen werken om zich zo niet 
te hoeven registreren, maar vaak blijkt 
toch dat ze geronseld zijn.’
Wanneer bureau MDC gevraagd wordt 
naar een reactie, wordt de vrouw aan de 
andere kant van de lijn woedend. ‘Wij 
hebben twee jaar geleden al eens een 
keer drie maanden voor jan lul in de cel 
gezeten. Ik geef jullie geen toestemming 
om ook maar iets over MDC of Lola 
te publiceren. Ik wil niet met mensen-
handel en bedrijven als zuzana.com en 
VIPescort geassocieerd worden.’
De schadeclaim die het bedrijf tegen 
justitie heeft aangespannen, loopt nog 
in hoger beroep. ‘Als het artikel het 
hoger beroep in gevaar brengt, doe ik 
jullie een proces aan. Wij zitten niet 
in Nederland, we zijn helemaal klaar 
met justitie daar. De zaak heeft nog wel 
een Nederlands KvK-nummer. Maar 
we gaan het bureau verplaatsen naar 
het land waar we nu wonen.’
Zelf zegt ze dat MDC juist goed is 
voor de meisjes en dat ze in bordelen 
veel slechter voor hun personeel zorgen. 
‘Mensen uit de prostitutiebranche zien 
onze business als een bedreiging, want 
er is een leegloop uit privéhuizen en de 
eigenaren willen alleen maar die meiden 
terughebben voor 50 euro per uur.’
Later belt eigenaar Pieter Siwabessy van 
MDC, die ons vooral op allerlei andere 
bureaus probeert te wijzen waarbij er 
wantoestanden zouden zijn: ‘Ja, we zijn 
een keer opgerold. Ieder escortbureau 
wordt een keer aangepakt. We zijn 
niet goed bevriend met justitie, maar 
we hebben alle vergunningen en wat 
wij doen, mag gewoon. Wij keuren de 

praktijken van zuzana.com ook af, we hebben zelf ook ruzie met ze gehad en 
weten dat ze nu weer onder een andere naam een doorstart hebben gemaakt. 
Die naam ga ik niet geven hoor, ga het zelf maar uitzoeken op kinky.nl en stel 
ons niet in een kwaad daglicht.’

ZURE STUKJES
Op de vraag of Lola goed wordt behandeld door de mensen van MDC, antwoordt 
ze dat ze erg gelukkig is met haar werkgever. Ze wil er verder niet over praten en 
geeft geen antwoord op de vraag hoeveel klanten ze vandaag ontvangt.
Ze vertelt over Praag, dat ze het geld nodig heeft en dat haar ouders geen idee 
hebben wat ze hier in Nederland in Landal GreenParks doet. Ze zegt bang te zijn 
dat MDC straks ontdekt dat ze de verslaggever alleen maar gemasseerd heeft. ‘Ik 
hoop dat je niet tegen MDC zegt dat we geen seks hebben gehad,’ zegt ze. ‘Dat 
zou me stress geven, snap je?’ Ze vertelt over lastige klanten die achteraf op internet 
zure stukjes schrijven. ‘Dat haat ik echt, van die la!e, veeleisende mannetjes voor 
wie het nooit genoeg is.’ Ze vertelt dat ze er een boek over zou kunnen schrijven, 
dan kijkt ze op haar telefoon: ‘Dat was een uur, wat doen we?’  

Lola is een gefingeerde naam. 


