
Actie Sisser 
 
 

Van de niet verslaafde vrouwen die werkzaam zijn op de Keileweg  te Rotterdam hadden wij, 
Vakwerk,  een telefoontje gehad met de vraag of we langs konden komen om te praten. Het is 
al langer een feit dat de Keileweg moet gaan sluiten en inmiddels kwamen de verkorte 
openingstijden ook heel dichtbij. De prostituees die er werken weten dat dit niet te stoppen is 
maar wilden zich niet zonder slag of stoot overgeven. Samen met de vertrouwenspersoon van 
de vrouwen hebben we een aantal keren de koppen bij elkaar gestoken en uiteindelijk 
advocaten uitgenodigd om met ons mee te denken. Een eerder bezwaar naar de gemeente 
tegen de voorgenomen sluiting was namelijk niet ontvankelijk verklaard en we zochten een 
andere weg voor protest. 
De vrouwen gaven aan met z’n alle bereid te zijn om hier tijd en geld aan te besteden of het 
nu ging om een ludieke actie of het inhuren van een advocaat om bezwaar te maken tegen de 
nieuwe openingstijd die amper nog de gelegenheid biedt om geld te verdienen. 
Het enthousiasme van de vrouwen  werkte aanstekelijk en voor we het wisten zaten we met 
een advocaat om de tafel. Er waren van de twintig prostituees om wie het gaat op dat moment 
vijf aanwezig om de groep te vertegenwoordigen. De situatie werd besproken en de volgende 
stap was het aanvechten van de nieuwe openingsuren. Hiervoor was het nodig dat er een 
vervolgafspraak kwam met de advocaat en dat de gemaakte kosten betaald moesten gaan 
worden.  
De afspraak werd gemaakt en vervolgens weer afgezegd omdat veel van de prostituees niet 
konden komen of de Nederlandse taal niet machtig waren. Ook waren ze bang dat er enorm 
veel kosten gemaakt zouden worden zonder dat er resultaat zou zijn. Het gevolg hiervan was 
dat er nog maar twee prostituees bereid waren om actie te ondernemen. Er kwam een nieuwe 
poging voor een afspraak maar voordat deze had plaats gevonden kwam er wederom een 
telefoontje van de prostituees dat ze van iedere actie af willen zien. Dit had nu te maken met 
het feit dat twee vrouwen niet bereid zijn om de kar te trekken voor een hele groep vrouwen 
en de eventuele kosten. Het probleem van de kosten hebben we proberen op te lossen door uit 
te leggen dat het mogelijk was lid te worden van de vakbond waarop deze de actie kon 
ondernemen uit naam van de prostituees.  Het idee om zich hierbij aan te sluiten en met 
werknaam gegevens op papier te hebben vonden ze niet prettig en uiteindelijk is de hele actie 
afgeblazen. 


