
Bovenstaand citaat stond in een open brief van Franse 
prostituees die in juni 1975 een kerk in Lyon hadden bezel. Zij 
protesteerden zo tegen de politie die hun het werken onmogelijk 
maakte. 
Ook in andere landen kwamen prostituees aarzelend in 
beweging. In Engeland streed de ECP (English Collective of 
Prostitutes) voor erkenning van onbetaalde vrouwenarbeid. Deze 
groep vrouwen wees erop dat vrouwen die seks gratis gaven t01 

ette, en degenen die zieh ervoor Iieten betalen tot verachtel ijke 
vrouwen werden bestempeld. Volgens de ECP diende 

rostitutiewetgeving om 'gewone' vrouwen thuis te houden en 
degenen die het bu iten de deur tegen betal ing deden, te straHen. 
n Nederland is betrekkelijk laat -pas halverwege de jaren tach1ig
een organisatie voor prostituees opgericht. Eerdere pogingen 
'l8ren gestrand. Mogelijk kwam dat omdat prostituees in 

Nederland niet zo werden opgejaagd als in bijvoorbeeld Frankrijk 
o' de Verenigde Staten. In Nederland was het niet verboden om 
::!~ prosti1uee te werken; in 1977 had de Nederlandse overheid al 

aald dat he1 contact tussen prostituee en een klant een pnve
aangelegenheid was. De eerste stap naardecriminalisering was 
Aarrnee al gezet. 

·d 

~._~ vroeg begin jaren tachtig erkenning als prostituee door 
,verk met maatschappelijk werk te vergelijken. Bijna 

.~""",,",,'Vihad het daarvoorgewaagd prostitu1ie hardop arbeid te 
"at inmiddels wei gebruikelijk is. In het tijdsgewricht 
aar bulten trad. was het voor prostituees al moeilijk 

aar enigszins getolereerd te worden. Oat het werk 
~ .emeei<e" meteen respectabeIberoeoaJs maatscha.opel; 

'Het zijn moeders die tot U 
spreken. Vrouwen die in hun eentjc 
proberen hun kinderen zo goed 
mogelijk groot te brengen en die 
bang zjjn hen te verliezen. 
Inderdaad zijn we prostituees. 
Maar we prostitueren onszelf niet 
omdat we ondeugden zijn; het is 
een middel dat we gevonden 
hebben om het hoofd te bieden aan 
de problemen van het leven. De 
maatschappij heeft de gewoonte 
ons te veroordelen en ons terug te 
werpen in een getto van minachting 
en medeleven. We worden 
beschouwd als vieze vrouwen, 
abnormalen en onderwijl zeggen 
de mensen 'er is behoefte aan'.' 

werkster, bracht destijds woedende reacties teweeg. 
'Prostitutie sociaal werk? Laat me niet laehen. Een 
winkeljuHrouw die je een paar schoenen verkoopt, is socialeren 
menselijker met je bezig dan een hoer die je haar lichaam leenl. 
Het past in de trend van de mannendiscriminatie', zo reageerde 
een man woedend in de Volkskrant (13 maart 82). 
Feministen vonden prostitutievrouwen-discriminatie. Hoewel 
zij het toen als het toppunt van vrouwenonderdrukking zagen, 
pakten enkelen toch het thema prostitutie op. Zij vonden 
namelijk dat vrouwen zelf over hun lichaam moesten kunnen 
besch ikken. Anders gesteld, vrouwen hebben het recht om als 
prostituee te werken, maar ook om dat te weigeren. Met dit 
laats1e was meteen stelling genomen tegen gedwongen 
prostitutie. Oat is na de Kijkduin eonferentie in 1982 een oHicieel 
beleidsuitgangspunt van de vrouwen emancipatie geworden. In 
1983 stond het zwart op wit in de nota van de toenmalige 
staatssecretaris Kappeyne van de Coppello. 
Een tweede reden voor verwantschap lag dieper: men wilde 
het kunstmatige onderscheid tussen madonna's en hoeren, 
tussen nette en slechte vrouwen te niet doen. Prostituees 
hadden immers met geemancipeerde vrouwen gemeen dat ze 
zich niet aan de normen van maagdelijkheid en monogamie 
hielden. Daar kwam nog bij dat ze financieel onafhankelijk 
waren. In de vorige eeuw vond men 1rouwens al dat werkende 
vrouwen potentieHe hoeren waren. Ook andere 'slechte vrouwen' 
zoals lesbiennes en sletten kregen vaak het scheldwoord 'hoer' 
toegevoegd. Deze 'bad girls' werden door de in Amsterdam 
wonende Amerikaanse feministe Gail Pheterson samengebracht 
met prostituees. Zij zette de twee 9roepen tegenover elkaarom 
uit te vinden wat ze gemeenschappelijk hadden. 



In dit klimaat lukte het uiteindelijk wei am een organ(satie voor Net als de politici werden ze door obers voorzien van 
en door prostituees op te richten. De Rode Draad is ontstaan uit mineraatwateren jus d'orange en konden ze gebruik maken van 
een praatgroep die naar aanleiding van een artikel in de Viva van de diensten van officiele tolken. Deze tolken hadden ten huize 
13 januari 1984 was gevormd. De bijeenkomsten werden van Gail Pheterson in een aangename sfeereen spoedcursus 
gehouden op de Mr. De Graafstichting, waartwee mannen al vaklaal gekregen. 
sinds eind jaren zeventig ervoor plGitten prostitutie als arbeid te 
beschouwen. Tienvrouwen dedenaan de praatgroepmee. Voor activiteiten 
het eerst spraken zij met elkaar over het dubbelleven, de 
zwaarte van het yak en de politie die aangIHe van geweId door In 1987 kreeg do Rode Draad subsidie van het Ministerie van 
klanten toen niet serieus nam. Destijds yond men bijvoorlJeeld Sociale Zaken en Werkgelegentleid. Oat uitgerekend dil 
verkrachting van een prostituee lang niet zo erg als die van een mlnisterie de financiering op zich nam, was in feite al een 
'gewone' vrouw. De problemen Uepen erkenning dat het om arbeid ging, 
zo hoog op, dat een therapeute De Rode Draad vrouwen van het Na dde jaar moest de Rode Draad 
moest worden ingeschakeld. eerste uur noemden zich gewoon 8chter naar WVC (Welzijn, 
Gail Pheterson heeft met Margo St. volksgezondheid en Cultuur) wat 'hoer' en veranderden ditJames een grote hand gehad in de later VWS (Volksgezondheid 
oprichting van de Rode Draad. Zij scheldwoord in een geuzennaam, Welzijn en Sport) werd. 
stelde haar huis open voor informele In 1987 moesten de Rode Draad zoals homoseksuelen eerder 
bijeenkomsten voor prostituees en vrouwen ineens een organisatie 
ge'interesseerden. Zij leverden oOk hadden gedaan met de gaan 'managen', een public 
een bijdrage in de naamgeving: De aanduiding 'flikker'. relations-beleid ontwikkelen en 
Rode Draad moesteen samenbindend ondertussen standpunten over 
element zijn tussen vrouwen. Tevensverwees de naam naar een controversiele items aandragen. Vanuit het hele land vroegen 
roman van de Amerikaan Nathaniel Hawthorne, die in The instellingen de Rodo Draad een instant mening over 
Scarlet Letterbeschreef hoe een verstoten vrouw een rode letter inrichtingseisen voor bedrijlsruimten en gemeentepolitiek, De 
op haar kleren moest naaien en blijven dragen. buitenwacht verwachttc dat een vakvrouw •gepokt en gemazeld 
Eind 1984 was de oprichtingsvergadering, op 17 januari 1985 doorhet leven- alles aankon en over een ongekende hoeveelheid 
werden de documenten bij de notaris getekend. vaardigheden beschikte. 

Vanaf 1988 zag men kans een volwassen tijdschrift De 
hoerencongressen Blacklight op de markt te brengen. lneens rnoesten de Rode 

Draad vrouwcn zich oak bezighouden metcopyright, illustraties 
Pal na de oprichting van de Rode Draad, werd in februari 1985 en lay-out. Later is dit blad vervangen doorDe Vluggertjes, een 
in Utrecht en Amsterdam het eerste Wereld hoerencongres combinatte van Blacklight en de Maizena, het interne 
gehouden. De eerste dag was aileen voor Nederlandse mededelingenblad. 
prostituees; aan de tweede dag namen ook vrouwen uit het Er zijn ook twee hoerenbals georgan iseerd. Het eerste werd na 
buiten land deel. Op de derde dag mochten ook beleidsmakers het eerste congres gehouden, het tweede was op 11 december 
aanwezig zijn. 1988. Dit tweede bal sloeg zo aan dat clubs er een bedrijfsuitje 
Op het eerste Hoerencongres kwamen onderwerpen aan de van maakten. 'Wegens hoerenbal gesloten', stond er die 
orde als prostitutie van verslaafden en van migrantenvrouwen. zondagavond op veel cl ubs te lezen. Maar 'wegens geldgebrek 
Over de laatsten beweerde men dat zij zelden vrijwillig maar van de Rode Draad' is er nooit een derde hoerenbal gekomen. 
door hun armoedige omstandigheden gedwongen in de In 1989 verspreidde de Rode Draad stickers met de tekst No 
prostitutie werkten,. Verslaafde vrouwen wilde men aanvankelijk Pictures tegen opdringerige toeristen met camera's. 
ook uitsluiten. Door hun aanwezigheid zou 
het vak te veel met drugs worden ~' + ;~,c ~+,:;, '~; q:. ~ .< ~:. :}' ,," . ~: ,'~~ . ',~; , .:",.,~,~!, '''~. \;i ,:'. 

Hetv~rzet~h'pr~titu,eestegen;sJech~~oml?titn:d19hedeneri re~ht~looSh'eidgeassocieerd. Maar een aan heroine 
;'jszo';()U~,~f~;h~n btnO~p; In ~'et.oude Griekenland DijVoorb13~eld,bestoryd'eral

verslaafde prostituee vroeg het eerste 
;,bel~ng~~b'~t1a,rtigjng voc)t,publleke vro~weri \ qat bJijkt, ui~een bedank~rief diezij aan hoerencongres met succes om solidariteit. 
. <;Ie r~cthsge.le;~h;I~Hyp.ereia?es sch~e.ven, cHe hetv09r he,r ~.~~ ~pg~~?\TIe~;'Na het eerste hoerencongres richtten Gail 
In,de Middejeeuwen. kozen de :deernen' uWhuh miCj,den ,eert,'koningin;die her: 

Pheterson en Margo St James de 
.,verdedigde.' In"Frankrijk protesteerden deze·,koningi:r\~en'y.ooriilljtegen de

International Committee for Prostitute's 
'k!edingvo'orschr1ften) PQblieke:;vr6uwen moqhten geen bqhf;:'f1l/weel,en damastRightsop. (ICPR). Deze ICPRorganiseerde 
dragen. Jurken met:lah'ge slepen en,gQUden;c'eintUl!r,~w~rer;\ v~or,h.en oak uit den een tweede congres waar ook de Rode 

:.boie. Die voorschrift~ndienden onlzegesi:iheidenfe houde.rivan "eerbare vrouwen', Draad prominent aanwezig was. Oat vond in 
dieweJeenvdjekledingkeuzehad.den.,! ' ,;. :"', >,' ., ' 

oktober 1986 in Brussel plaats in het 
Late r protesteerden counlsanesldatwil zeggen Iux~~prostituees, bij de Assemblee

gebouw van het Europese Parlement. Ook 
, N?t(iqn,ate;(I~tJerlijk:def'Jati9n,areVergadehng) tegEm het grove taalgebruik van deGriseledis, een van de Franse activistes van ~ , ' ." '-',' ~,' ,- ji";; t ~ , . - , 
0, politia.::' '; ..'; <.' 

het eerste uur, was er. Haar poedeltje zat in , ,,', H'.';' ,1,' , 
In het begin van deze eeuw roerden Amsterdamse prostituees zich toen he

de speciaal ingerichte hondencreche. 
bordeelverbod werd afgekondigd. Ze hielden een protestoptocht, schreven eer

Margo St. James, Gloria Lockett en.Norma 
raadsadres en brachten pamflenen met bordeelgeheimen in omloop. Ze eisten ee'" 

Jean Almovedar, de erotische performer 
financiele tegemoetkoming voor toevaJhg geboren kJnderen en een comoensate

Annie Sprinkle en vele andere beroemde en 
et Inkomensvel1ies datze docxdeborde et:*iIIng haddl

minder beroemde hoeren deden hun zeo'S. 



Nog steeds prijken ze op de ramen in de rosse buurten 
Da8.rnaast zijn er altijd inloopmiddagen en open avonden 
geweest. Zo'n voor de hand Iiggende activlteit stuitte op nogal 
onverwachte tegenwerking. Eind jaren tachtig weigerde de 
Telegraaf rl8.melijk advertenties voor de Open Avond. De krant 
De Gelder/ander, maakte bezwaar tegen het woord 'hoer' in 
advertentie~. 

In de beginfase liep bij de Rode Oraad belangenbehartiging en 
dienstverlening door elkaar heen. Na 1989 gebeurde er op 
pohtiek gebied weinig en kwam het accent oJ) dienstverlening 
te Iiggen. Oat gebeurde overigens ook bij buitenlandse 
zelfsorganisaties van prostituees in vergelijkbare 
omstandigheden. Daar kwam nog bij dat de Rode Draad ook 
af en toe Lelf de hulpverlening aan prostituees ter hand nam. 
Oit was verwarrend; later heeft de Rode Oraad de 
hulpverlening afgestoten, want die was vaal' een 
onderbcmande landelijke organisatie nauwelijks te behappen. 
Het is altijd moeiliJk gcweest om prostituees te activeren. 
Desondanks hebbon in de loop van de tijd vole vrijwilligsters 
zich gemeld. Het leverde ectlter weinig op vaar hen; ze 
liepen het gevaar in de kijker te lopen, ze konden hun 
ervaring bij de Rode Draad moeilijk op hun CV zetten en ook 
niet bij het arbeidsbureau opgeven. 
Toen begin jaren negentig een groep van jongenshoeren zich 
bij de Rode Oraad aansloot, bleek hun woordvoerder het niet 
eens te zijn met de organisatiestructuur en het 
vrijwilligersbeleid van de Rode Oraad. Dit escaleerde en de 
woordvoerder vertrok met enkele vrijwiIligers. Oit betekende 
ectHer niet dat jongens niet meer bij de Rode Draad terecht 
konden. 

stigma 

'Sommige mensen denken nog altijd dat wij maatschappelijk 
werksters in nep-roze bontjassen zijn. Maar doordat 
bijvoorbeeld ook studenten gingen werken is wei het stereotype 
van meid met slJikerspin verdwenen', zeiden enkele Rode Draad 
vrouwen op een rc(JO ie eind 1994. 
Tegenwoordig hoeven prostituees hun werk niet meer to 
vergelijken met maatscllappelijk werk. De Rode Draad vrouwen 
van het eerste uur noemden zich gewoon 'hoer' en veranderden 
dit scheldwoord in een geuzennaam, zoals homoseksuelen 

eerder hadden gedaan met de aanduiding 'flikker'. 
Overigens is er intern altijd discussie geweest of de term 'hoer' 
de achterban en bondgenoten niet te veel zou afschrikken. 
Kennel ij k is het woord 'hoer' niet in dezelfde mate ingeburgerd 
geraakt als 'flikker'. 
Het woord 'hoer' gaf echter wei een zekere beroepstrots aan. 
Tegen de stroom in waarin prostitutie weliswaar als werk, maar 
als vies en onaangenaam werk werd gezien, benadrukte de 
avant garde van de hoerenbeweging de plezierige kanten van het 
Yak. Ook gaven zij andere motieven voorhun beroepskeuze aan 
dan de gangbare verhalen over een ongelukkige jeugd vol 
seksueel misbruik. De Rode Draad vrouwen moesten hun eigen 
geschiedenis herschrijven en er een positieve wending aan 
geven. 
Een Rode Draad vrouw ging in 1986 zo ver zich bij Sonja Barend 
als feministische hoer te presenteren. Zij stelde bij die 
gelegenheid dat ze klanten een vrouwvriendelijke vorm van 
seksualiteit bijbracht. Barend zei geschokt dat mannen 
kwamen om 'af te rijden en niet om te lessen.' De feministe 
Karin Spaink sprong in de discussie en beweerde dat aileen 
elitaire callgirls zich dat konden veroorloven. 
Niettemin sprak het imago van de zelfbewuste vakvrouw het 
publiek meer aan dan dat van het slachtoHer. Kortom, de 
succesvolle onderneemster trad naar buiten, maar prostituees 
die minder lef hadden en minder positief in het yak stonden, 
traden terug. Voor hen was volgens sommigen te weinig rui mte 
bij de Rode Oraad (zie Hansje verbeek, met goede bedoelingen. 
Zij ziet alles als een strijd a la Elias tussen gevestigden en 
buitenstaanders. De Rode Draad keerde het am: de Rode Oraad 
waren de gevestigden en de rest van de wereld vormde de 
buitenstaanders) . 

media 

In oude stukken staat dat de Rode Draad door middel van de 
media aan het grote publiek duidelijk wilde maken hoe 
prostituees leven en werken. Oit is gedeeltelijk gelukt. Bijna 
geen een krant durft nog het denigrerende woord 'hoertjes' te 
gebruiken. Ook is er aandacht voor verschil in werksoorten, 
zoals club en raam, en voor werkomstandigheden in het 
algemeen. Ze konden waardering oogsten doorvoorwerk uit te 
komen, maar haalden zich daarmee oak allerlei moeilijkheden 

op de hals. 

prive?' Aileen bij prostituees wordt van dit soort alledaagse 
vragen iets bijzonders gemaakt. Dankzij de tv kan 
iedereen een keer in zijn leven een kwartier lang beroemd 
zijn, zei de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol al. Oat 
geldt zeker voor prostituees. 
In landenwaar het op zich verboden was om als prostituee 

et voor de hand om een zaakwaarnemer 
ef' In Nedertand. waar 

eestal deden ze dat omdat ze 'aIs man' meer 
be . egngsvrijheid hadden. Vrouwen die aileen op straat liepen, waren 

,el verdacht. Maar vrouwen verkleedden zich ook om 
-.dele redenen. Uit he! Amsterdam van de zeventiende eeuw komt 

evande 
als 

Wanneer hoeren in de openbaarheid traden, kon dat grote 
Oat prostituee,sin.de 'roUigste' panden ziUen is niet nieuw. In consequenties voorhen hebben, bijvoorbeeld hetverlies 
Frankrijk dacht m~n aM het begin van de achttiende eeuw ;dat van voogdij over de kinderen. Vaak werden ze er door 
epidemieen door kwalijke dampen werden veroorzaakt, die onder familie en vrienden op aan gekeken. 

eervrijkwamen bij rottingsprocessenvanvloeren en muren. Oude' Het zou oak problemen kunnen opleveren bij het kiezen 
uizen moesten, voordat ze geschikt wCl-ren voor bewoning, eentiJ9je van een andere carriere. Deze angst was niet ongegrond. 

r prostituees worden bevolkt. Zij konden dan de gevaarlijke gassen Nog steeds melden ex prostituees dat ze wegens hun 
snuiven, zodat de echte bewoners er nietziekvan konden worden._; . verleden zijn afgewezen bij een sollicitatie, ook al is het 

niet hardop gezegd. 
estieten in de prostitutie zijn ook al niet van de laatSte .t1jd. ' Steevast kregen prostituees vragen als: 'Wat vinden je 

c::,.V,.HTlIge publieke vrouwen verkleedden zich in vorige eeuwenals·. ouders en je partner van je werk? En hoe is je seks\even 



aftre 

van 

prostituees die zich in het openbaar uiten, geen gevaar lopen straatwerk kiezen, blijft bwten beeld. voor net cOKegeorulK trl 
door justitie vervolgd te worden, Iigt dat moeilijker. dubs - vaak op aandringen van de klanten - heeft de 

drugshulpverlening weinig aandacht. Tegen deze instelling 
roze draad en de boze buitenwacht protesteert de Rode Draad al jaren, wat soms verkeerd word! 

begrepen. In het Activiteitenverslag over de jaren 1992, 1993 en 
In 1985 werd de feministische steungroep De Roze Draad 1994 van het straatproject in Utrecht, dat op Europees niveau 
opgericht. Die bestond behalve uit enkele vrouwen die de Rode een voorbeeld moet zijn, staat bijvoorbeeld dat de Rode Draad 
Draad jarenlang daadwerkelijk hebben ondersteund, vooral uit zich nict met straatprostitutie bezighoudt. De Draad heeft 
onderzoeksters, hulpverleensters en de pioniersters die laterde overigens in de loop van de tijd ook straatprostituees onder haar 
Stichting tegen Vrouwenhandel zouden oprichten. stafledcn gerekend. 
Niet voor niets reageerde de Rode Draad wantrouwig; in het 
verleden diende veel wetenschappelijk onderzoek om aids 
vooroordelen ten aanzien van prostituees te bevestigen. Zo 
hadden wetenschappers bijvoorbeeld 'bewezen' dat prostituees Straatprostitutie speelde ook een rol bij het tweede probleem 
bijna altijd uit gebroken gezinnen kwamen en vaak een dat zich in de prostitutie aandiende: aids. Bij zelfarganisaties 
incestverleden hadden. Hulpverleners stonden ook niet goed van prostituees leefde de angst dat de beroepsgroep als 
aangeschreven; ze hadden de reputatie hoeren te willen redden. besmettingsbron van de ziekte zou worden aangemerkt. Oat 
Ook hu\pverlening is misbruikt om was nief ongegrond, want in het 
prostituees problemen aan te Ziekte kan nooit een gezonde basis verleden zijn prostituees bij 
praten, epidemieen vaak lot zondebokvoor een vakorganisatie vormen.
De Rode Draad yond het -overigens gemaakt. Aileen zij werden 
geheel in de geest van de tijd - dat Aidspreventie en gezondheidszorg onderworpen aan verplichte 
aileen prostituees over hun situatie medische controles en straffen,is voor de Rode Draad meer een 
konden oordelen. De vrouwen hun klanten niet. 

kwestie van arbeidsbeweging paste die tactiek immers De Rode Draad heefl heel adequaal 
ook toe: vrouwen definieerden omstandigheden geworden. gereageerd. In 1989publiceerde de 
zichzelf en konden daar tijdelijk Rode Draad een brochure waarin 
geen mannen bij gebruiken. de rol van de prostitutie in de verspreiding van aids werd 
De Rode Draad is dan ook altijd bang geweest dat gerelativeerd. Er waren - en die zijn er ook nu nog niet· gee 
bu itenstaanders het proces van zelfbepaling zouden verstoren. hardp- cijfers over de seksindustrie als besmettingsbron in de 
Ze heeft altijd gemengde gevoelens gehad over de Raze Draad: rijke landen. Verslaafde prostituees vormden voornamelijk ee 
was 'het een ballastgroep die als steungroep was bedoeld', risiGo voor zover zij deel uitmaakten van de grotere risicogroep 
zoals Bernadette de Wit sneerde, of een kanaal waarlangs van spuitende drugsgebruikers. 
Rode Draad-ideeen op het gebied van straatprostitutie, De Hode Draad maakte creatief gebruik van het gegeven da' 
hulpverlening, aids en vrouwenhande\ naar offidele instanties prostituees - in tegenstelling 10t vrijgevochten pilgebruiksters 
konden doorsijpelen? AI die kwesties bedreigden immers de zo - altijd al condooms gebruikten, 'Wij doen het met', zette me 
noodzakelijke destigmatisering? vervolgens op stickers die onder prostituees veel 

vonden en vinden. De Rode Draad wist een folder van de 
de straat GGD die uitsluitend op prostituees was gericht, tegen Ie 

houden. Het idee dat de hele bevolking veilig moest vrijen 
In de incubatieperiode van de Rode Draad had 
men de jonge verslaafde heroineprostituee 
ontdekt. In de bioscopen draaide Christiane F., Le'galiseri'ng van b~rdelenis nietriieuw.ln Nevada[n dEjVerE;lnigde Staten, 
een film die op het levensverhaal van een zijn'bordeleri 'j'n ~geristeUing'tot eiders in Aineril<afegaaliHetpekerdebotd!3el 
verslaafde prostituee was gebaseerd. Tevens Mi;JS.tcHlg flaoch heeftze,lfs een- weliSwaar geflbpte-' beursgang b~l~efd: De 

J. , , . , ,.' .i . , 'i' '0' •., • , , ' -,' • • • \ •• ' ; • ,; r,. '. r • ~ ~ , (I' , • 

waren buurten in actie gekomen tegen overlast . werl<omstandlgheden In,dlt en andere legale,boJdelenZIJI'f echter nlet al te best. 
van heroineprostitutie. Aile aandacht ging naar Dewovwen in"deze'Mustang Ranch, moeten riiinst~n$·dr!~weke'n:,iaQhter 
straatprostitutie, die overigens een betrekkelijk ,. el~aarwer~en. Als ie in de zome(nietminirnaal1000 dollarperWee,k ver'Q,iehen 
klein deel van de markt vormt. Verslaafde Em: ir\:cte with'ed:ioq'doHa+, kunnen zeve.rtrekkerl: Pas'na drie J{eken,khjgEin ze 
prostituees gaven halverwege de jaren tachtig te een week vrijafZe vJ~rI<enoHideel 'opde helft' maar moet~nifevet"lso.i~betalen 
kennen niet naar een plek buiten de stad te voor de Was, dEifkassier en hun verbliJf. Ze mog~n ook nlatin d'~ wooobuurten 

rondlopen." , , iwillen. Ze vonden dat te gevaarlijk. Desondanks 
ging men tippelzones inrichten, waar veel politie
inzet voor hun veiligheid nodig was. Aangezien Belasting heIfen blj prostitueesi,is ook al nie~~nieI;lWs onder de zon. De 
het plan om verslaafden verplicht af te laten Egyptische piramiden zoudenal:deels m~t prostitCitiegeld.zijn gefinancierd. In 
kicken, was afgeblazen, had men een andere ·het oude Rome moesten pUbHeke vrouwen die-goedverdienden, een hoog 
oplossing gevonden: hulpverlening. j belastingtariefbetalen, Deai')derembetaalqeh·ook, maar minder. Vanaf de 
Sindsdien hebben hulpverleners zich als .' eets~e: :eeu~~tcia.t1 alle:,:geregistr~~rdE{ prostituees aan heffingen 
spreekbuis van straatprostituees opgeworpen. overheid$wegebloot. 
Vanaf die tijd vereenzelvigt men drugsgebruik in De besturen van middeleeuwse steden profiteerden van stadsbordelen. I 
de prostitutie met straatwerk. Oat ook niet Toulouse bijvoorbeeld financierde men het ziekenhuis met geld uit de 
verslaafde prostituees en matige gebruikers voar prostitutie, 



werd betrekkelijk snel door instanties als de Stichting Soa 
bestrijding opgepikt. Zij spraken ook de klanten aan. 
Destijds waren de exploitanten nog een zwakke schakel in het 
safe seks beleid. Vooral in clubs viel voar exploitanten en 
prostituees veel te verdienen wanneer het 'zonder' gebeurde. 
Wanneer een prostituee meer krijgt, is krachtens de 
percentageregeling, de opbrengst voor de exploitant oak 
hoger. In het begin klaagden prostituees over exploitanten 
die safeseks-voorlichting slecht voor de klandizie vonden. 
Maar organisaties van exploitanten onderschrijven 
tegenwoordig een safe seksbeleid. Ze hebben uiteindelijk 
ingezien dat de business er op.lange termijn baat bij heeft. 
Onveilige seks is nu eerder uitzondering dan regel, maar komt 
echter nog steeds voor. 
In andere landen grepen organisaties van en voor 
prostituees de kans aan om voar voorlichting aan de eigen 
groep subsidie in de wacht te slepen. De Rode Draad heeft dat 
altijd geweigerd. Ziekte kan nooit een gezonde basis voor een 
vakorganisatie vormen. 
Aidspreventie en gezondheidszorg is voor de Rode Draad een 
kwestie van arbeidsomstandigheden geworden. Oak de strijd 
tegen verplichte medische controles - een actiepunt van het 
eerste uur -lijkt gewonnen. 
Ook onderzoekers kregen subsidie om onder de vlag van 
aidspreventie zich met prostitutie bezig te houden. Men 
voerde het argument aan dat betere arbeidsomstandigheden, 
de aidspreventie ten goede zou komen. Zij keerden het 
argument van de Rode Draad om: betere omstandigheden 
vonden zij onderdeel van aidspreventie, die daarmee 
prioriteit nummer een werd. Dit argument werd vooral 
toegepast om geld te krijgen voor onderzoek naar 
migrantenprostituees. 

huIpverlening 

Hulpverleners hebben - en dat geven ze zelf altijd grit toe- geen 
boodschap aan vrouwen die zelfbewust in het Yak staan. Maar 
toen Violet in 1985 op een congres in Amsterdam pleitte voor 
inschrijving van prostituees bij de Kamer van Koophandel, 
protesteerden hulpverleners. Ze vonden datkwetsbare groepen, 
zoals migranten en verslaafde prostituees daar niets aan 
hadden. 
Hulpverlening speelde ook een sleutelrol bij de bestrijding van 
seksueel geweld, een heet hangijzer midden jaren tachtig. Vrije 
seks was namelijk niet meer progressief. Seksualiteit werd over 
de hele linie als een kwestie van machtsverhoudingen gezien. 
Verkrachting was in deze visie een expressie van ongelijke 
verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Incest kwam 
bijvoorbeeld voort uit machtsmisbruik door ouders. Voor de 
prostitutiewereld werd bestrijding van seksueel misbruik 
vertaald in aandacht veor vrouwen met een verleden van 
seksueel misbruik. De nieuwe generatie onderzoeksters 
erkenden dat prostitutie helend kon zijn voer mensen met een 
dergelijke achtergrond. Weliswaar beseften ze dat niet aileen 
prostituees meteen belastverleden te kampen hadden, maar 
aileen zij werden als beroepsgroep onderzocht. Over de 
achtergronden van bijveorbeeld stewardessen weet men nag 
steeds niets. 
'Ieder lullig hulpverleningsprojectje am zakdoeken uit te delen, 
krijgt al gauw een ton, zo k\aagde een Rode Draad vrouw. Ze had 
gelijk. Voor emancipatie en destigmatisering trek de overheid 
minder geld uit dan voor hulpverlening aan prostituees. 
'Iedereen weet wei dat er veel mis is in de prostitutiewereld, 
maar waarom haa\ je daar de hulpverlening bij, in plaats van het 
FNV', zo vroeg de publiciste Bernadette de Wit zich at in de 
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Blacklight naaraanleiding van een publikatie over hulpverlening 
aan prostituees. Stress op het werk valt immers niet op te 
lossen door hulpverlening, maar door mensen meer 
zeggenschap op de werkvloer te geven. Integendee\, eell 
hulpverleenster die vanult haar beroepsethiek de individuele 
vrouw moet helpen, kan niet altijd bij exploitanten gaan klagen 
over slechte werkomstandigheden. Ze loopt dan het risico dat 
haar client haar werk kwijtraakt. Met andere woorden; 
hulpverlening en collectieve belangenbehartiging gaan niet 
samen. SlachtoHerschap is immers geen goede basis voor een 
belangenorganisatie. 

vrouwenhandel 

De migranten uit de Derde Wereld die eind jaren zeventig en 
begin jaren tachtig In Nederland in de prostitutie kwamen, 
werden aanvankelijk ook als slachtoffers van seksueel geweld 
gezien. Door hun gebrek aan perspectieven, zouden zij - in 
tegenstelling tot vrouwen uit het rijke westen - niet vrijwillig voor 
prostitutie kunnen kiezen. Onzin, want zowel Nederlandse als 
buitenlandse vrouwen kunnen prostitutie als uitweg voor een 
moeilijke situatie zien. Men vraagt overigens mensen in andere 
beroepen nooit of ze geheel vrijwillig of onder druk van 
omstandigheden werken. Het ligt echter anders voor vrouwen 
die door personen tot prostitutie worden gedwongen. Oat bleek 
inderdaad het geval te zijn met een 

daarom nogal zuur dat sommige 
migranten-aidsvoorlichters aan 
pooiers toestemming moeten 
vragen am hun meisjes aan het 
condoom te krijgen. 
Het argument van exploitanten dat 
er en markt is voor buitenlandse 
vrouwen, gaat niet op. De prijzen 
van seksuele dienstverlening zijn 
de laatste twintig jaar niet 
gestegen, wat wijst op een te groot 

aanbod van prostituees. De diversiteit onder legale vrouwen is 
groot genoeg om de klantenwensen te bevredigen. Wei 
beweren enkele advocaten en exploitanten dat deze vrouwe 
klanten bedienen die door professionele prostituees - ook uit de 
migrantengroep worden geweigerd. Dit gaat om een 
minderheid van aile klanten die afdingen en zonder condoom 
willen. Dit zou innovatief zijn. 
De kwestie van de migranten is actueel door een aanstaande 
wetswijziging waarin staat dat prostituees van buiten de 
Europese Unie, in tegenstelling tot buitenlanders met andere 
beroepen, nooit een vergunning kunnen krijgen om in de 
prostitutie te gaan werken. 
Maar prostituees van buiten de Europese Unie moeten dezelfde 
behandeling krijgen als andere beroepsgroepen, zo luidt he 
standpunt van de Rode Draad. Een absoluut verbod is in strij 
met de erkenning van prostitutie als arbeid. Buitenlandse 
vrouwen moeten voorzo'n vergunning wei kunnen aantonen da:. 
er een markt voor hen is, wat waarschijnlijk niet gaat lukken. 
Het weren van prostituees van buiten de Europese Unie is 
onderdeel van een wetsvoorstel am het bordeelverbod op tf 
heffen. In het debat rond de wetswijziging komen aile andere 
hete hangijzers: vrouwenhandel, dwang en geweld e'"' 

gemeentelijk straatprostitutiebeleid weer op tafel. En niet in 
laatste pJaats gaat het weer om de werkomstandigheden van 

osUtuee. 

Zo lang de Rode Draad bestaat, is ze 
bestookt met berichten dat de 
legalisering van bordelen op 

handen was. AI die tijd moest de 
Rode Draad een standpunt innemen 

over een belangrijke gebeurtenis, 
die maar niet plaats had. 

dee! van de Thaise en Zuid
amerikaanse vrouwen die naar 
Nederland waren gekomen. Maar 
deze vrouwen werden onmiddellijk 
als onschuldige slachtoffers betiteld. 
Wanneer bleek dat ze wei in de 
prostitutie wilden werken of enige 
prostitutie-ervaring hadden, was 
men hevigteleurgesteld. 
Tegen die visie hadden Gail 
Phetersen en Margo St James zich 
al in 1983 verzet toen ze bij de oprichting van een internationaal 
netwerk tegen vrouwenhandel in Rotterdam niet mochten 
sprel<en. De organisatie vond namelijk dat prostituees de 
sel<suele onderdrul<king van de vrouw en daarmee 
vrouwenhandel in stand hielden. Met veel moeite heeft de 
Stichting tegen Vrouwenhandel duidelijk gemaakt dat de term 
vrouwenhandel 001< slaat op prostituees die onder dwang en 
uitbuiting in de prostitutie moeten werken. 
Hoewel de Rode Draad als tegenstander van gedwongen 
prostitutie steeds deel heeft genomen aan het landelijk platform 
tegen vrouwenhandel, moest ze gelaten toezien dat door de 
aandacht voor vrouwenhandel de kwestie van de zeggenschap 
over het werk op de achtergrond raakte. 
Later bracht men het vrouwenhandelprobleem terug tot de 
proporties die het moet hebben: als deelprableem in de 
migrantenprostitutie. . 

migranten 

Inmiddels doen cijfers de ronde waaruit zOU blijl<en dat 
migranten ongeveer de helft van aile prostituees in Nederland 
uitmal<en. Zij zijn altijd welkom geweest op de burelen van de 
Rode Draad. Ondanks de initiatieven van de Rode Draad om 
bijvoorbeeld Spaanstalig materiaal te verspreiden, schreef de 
Speciale Rapporteur van Geweld legen Vrouwen van de 

Verenigde Naties in 1995 dat de Rode Dra8.d niet 
ge·interesseerd is in vrouwen uit ontwikkelingslanden en Oost
en Midden-Europa. Ze heeft deze opmerking moeten 
rectificeren. 
De Rode Draad wijst er echterop datverschillende belangen het 
debat ove r ilIegalen ve rtekenen. Dat komt bijvoorbeeld doordat 
exploitanten gebaat zijn bij gezeglijke vrouwen, die bijvoorbeeld 
tijdens hun rnenstruatie doorwerl<en, bereid zijn vele overu ren te 
maken en met Z'n drieen in een bed willen slapen. Ook bij 
raamexploitanten brengen de huurpenningen die zij voor de in 
de haast opgedeelde kamertjes moeten opbrengen, veel geld in 
hetlaadje. 
Exploitanten zijn niet altijd bereid om de voorzieningen voor 
deze vrouwen aan te passen aan normen voor een behoorlijk 
verblijf. Ze louden te duurworden. Men wijst erop dat ze dan hun 
werk en daarmee hun inkomen verliezen. Uit deze dilemma's 
valt echter niet te ontsnappen door de normen voor zelfstandige 
prostitutie die zo moeizaam zijn bevochten, lager te stellen. 
Helaas staan veel Oosteuropese vrouwen onder controle van 
een pooier, een verschijnsel dat bij legale vrouwen op z'n retour 
is. De laatsten regelen hun eigen bescherming of werken op een 
veilige plek. Ook hoeven legale vrouwen niet met behulp van 
pooiers de politie bij hen vandaan te houden. De politie vervolgt 
in Nederland immers geen prostituees. De meeste Oost
Europese vrouwen zouden wei voor een pooier werken. Uit 

oogpunt van emancipatie is het 



het bordeelvcrbod gaan gedragen door bijvoorbeeld voor te schrijven hoe en 
wanneer er gewerkt moest worden. Oat druiste in tegen de 

AI voordat de Rode Draad werd opgericht speelde de kwestie vrijheid van prostitueesom zelf klanten en werktijden te kiezen. 
van het schrappen van art 250 bis, Wetboek van Strafrecht, Maar nergens was hun voorkeur voor zelfstandig 
beter bekend als het bordeelverbod. Krachtens dit wetsarti kel ondernernerschap geregeld. 
is het niet verboden am in de prostitutie te werken, maarwei om Bovendien zag het er naar uit dat aileen bestaande bedrijven sen 
een bordeel te houden. Deze wet uit 1911 is nog steeds van vergunning zouden kunnen krijgen; voor prostituees die naar 
kracht. eigen inzicht een club wilden beginnen was geen plaats. Voorde 
Zo lang de Rode Draad bestaat, is ze bestookt met berichten Rode Draadwasditalles redenomin 1990depolitiektevragen 
dat de legalisering van bordelen op handen was. AI die tijd de wetswijziging uit te stellen. 
moest de Rode Draad een standpunt innemen over een Datwasachterafgezien nietnadig.ln 1991 brachtdetoenmalige 
belangrijke gebeurtenis, die maar niet plaats had. ministervan justitie Hirsch Ballin zodanige wijzigingen aan in het 
De apheffing van het bordeelverbod was al in de jaren zeventig wetsvoorstel, dat het voor de Eerste Kamer onaanvaardbaar 
aan de orde gesteld om Rotterdam in de gelegenheid te stellen werd. Het was voorlopig weer van de baan. 
een Eroscentrum ap te richten. In Rotterdam, waar de Oat betekende niet dat er een periode van stilstand was 
overlastdiscussie sterk speelde, tloopte men die te beperken ingeluid. De discussie over de verhoudingen op de werkvloer 
door het in zo'n centrum te concentreren. kreeg een impuls door de bemoeienis van het FNV. Watjaren 
Aanvankelijkginghetdusalleenmaaromoverlastbeperking. daarvoor onbespreekbaar was, was vanaf 1989 een feit: 
Oankzij de aandacht die eind jaren zeventig voor prostituees prostituees konden lid worden van het FNV, Vanaf 1990 
ontstond, kwam er nog een argument op tafel: prostituees ondersteunde Miek8 Veenstra van de vrouwenbond FNV de 
zouden in gelegaliseerde bordelen een rustige werkplek kunnen onderhandelingen met exploitanten. Oat kon, want in het begin 
vinden. Exploitanten konden dan van de jaren negentig waren 
hun 'gastvrouwcn' niet meer onder Het zag ernaar uit dat aileen exploitanten zich ook landelijk 
druk zeUen met het argument dat bestaande bedrijven een gaan organiseren om zich te 
hij het risico nam een bordeel te k d k .. ontdoen van het criminele imago. 0 

exploiteren. vergunnmg on en rlJgeno Daarmee had de Rode Draad een 
Zo eenvoudig was dat in die tijd Voor prostituees die naar eigen onderhandelingspartner. Voar die 
echter niet. De omstandigheden . . h I bOld . tijd waren de contacten met de 
voor prostituees verbeteren niet mZlc teen C u WI en begmnen, exploitanten afwezig of slecht. In 
door exploitanten simpelweg een was geen plaats. 1988 kwam bijvoorbeeld een groep 
vergunning te geven. Maar in het boze exploitanten op de Rode 
begin van de jaren tachtig hadden beleidsmakers aileen maar Draad om haar te verwijten dat ze prostituees tegen hen 
oog voor hygienische ornstandigheden en brandvei\igheid in opzette. 
prostitutiebedrijven. In 1995 richtten exploitanten samen met andere instellingen 
De Rode Draad heeft lang twijfels gohad over hel nut van de Erotikeur op. Erotikeur diende am goede bordelen van een 
wetswijziging. Het betekende weliswaar erkenning van het keurmerk te voorzien. Oat was een eerste poging tot 
werk, maar ook het verlies van anonimiteit. De opheffing van zelfregulering, een toverwoord in de privatiseringsdrang van de 
het bordeelverbod nam immers het stigma op prostitutie niet jaren negentig. Inmiddels heeft de Rode Draad zich terug
weg. getrokken uit Erotikeur omdat het niet de taak is van 
Voor zelfstandig ondernemerschap van prostituees was er niets belangenbehartigers om keurmerken uit te delen. 
geregeld. De meeste Rode Draad vrouwen voelden er niets voor Vanaf 1991 zij n exploitanten, De Rode 0 raad, de Stichting 
na de wetswijziging de status van werkneemsterte krijgen. Oat tegen Vrouwenhandel, de belangenbehartigers van klanten, de 
had immers het nadeel dat exploitanten zich als bazen konden Stichting SOA bestrijding en de Mr. de Graafstichting, bij elkaar 

. ..•.. '., . '" . 'v I'" ,""I"" .,'.,. .'~: gaan zitten in het landelijk prostitutie-
In Amster,d,sfrl'1zol.:iden'l O.ooo:prQ$tltU:~~~ Wer~~iJ:lNiemanp: weet of qat ~lojJr:; overleg, om te proberen een voorzet naarde 
Veel men~envirJ,~eltdit Gilfemogal Oyei'dreVen. Maar;it'fdehele gesch i~d~riis:~ah fl': wetswijzig ing te doen. 
de prostitutie.,fleeft,ri1en al g~goodheld, nief~Gijftilts. Qat blJjkt bijv()orbeeld Uit'de' AI gauw bleek dat oak exploitanten een 
aantallen hoeren1d"is d~b'erstEn,elft vah de negemHendeeeuw voor Lohde;n wElid~n': voorkeur hadden voar het zelfstandig 
opgegeven. De arts:TfdbbttJadinifie borou:g~ of Lambeth: slecht~,~en wljk,al'1173; ondernemerschap van prostituees omdat 

:H'· 'l,~ -, ,. ~l ,\ ," <: ;., .d~ .',' ~';", nl' :Vl'~',;~ c' 

bordelen geteld. Zijn,cQI!ega,ty'1ichael Ryan sChfl.tt~ he,t aantal prO$tj~<uees(n.t.0Dd~ri . zij dan geen sociale lasten hoeven te 
,~ ,'_ '~c~~: ~,;' ", ~ i, ,,< ;' '< " .. , ,~l" '. ,' .. ~~ 

op 80.000 op een bevolkln~V<:ln'50q:000:liolwa:ss~n vrquwen..oatzou /)~tl\l.kel")e~,dat betalen. 
angeveer e,en op de zes Lon~~n~e;yr,9~;'f<e~Jr,~~,w~sti~ytiew~rk1~; ~it i~Jot~\fijfer" Ondertussen was Margot Alvarez van de 

am ovengens bepaalde fatsoensrakkers goed Ult ZegebruiktM hetafsexcuus·· Rode Draad met steun van de FNV 
m hard op te treden tegen de prostitLitiewereld.'" , ',1 ',f: ':h:'li\:I;\<,'h'i, :l: ·i.': <ii dienstenbond een ander initiatief gestart: 

~ -, l~' " .>~ • iH 

• \~II\; . .. i::' . Prosex, een project voor administratieve 
Vrouwenhandel is niet van deze tijd. De Atheense staatsman en wetgeverSolor;:!' dienstverlening voor prostituees die 'wit' 

640-560voorChristus). een der zeven wijzen van Griekenland, kwam op het idee willen werken. Inmiddels financiert het 
posIiII ees_behoeve van de lusten van mannen te kopen en in bepaalde plaatsen project zichzelf. Dit betekent dat de Rode 

oraad zich volledig op belangenbehartiging 
a Christus al een edict uit tegen kan blijven richten.
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