
Crimina lisering. 

Vit is een van de meest opgevoer

de redenen orn legen reglstratie le 

zijn. Het IS een slechl.e zaak dat 

dat, wal utJ zich een legC/o! be 

roep is, op deze manier juist (te

rug) in de criminete hoe!:;. geduwd 

word!. Oit is des te schrijnender 

ats er twiifels Zijll over de doef

maligheid en er -dus- geen v()()r

delen maar slechts nadele-n vQor 

de betreffende groep aan kfeven. 

Omdat !JyostitutJe zich in een 

semi· ilfega!e sfeer heeft ol1twik

keld, zijn er veel misstanden. Ir

kennmg van fJr()~I.ltutie als be

ruep is de eerste stap tot het weg 

nemen /llIn die omstalldigheden. 

Fen be/eid dat desondanks IHos

tJtutie in de criminele hoek huudt 

staat haaks op dit streven. 

De stigmatisering die refilstratie 

met zid'J mee Immgt is een groat 

struikelblok tit het emancipatJep

mas vall de prostllutie als be

Toep. Terwi;' het ;t/ist emanci

!Jatie is die eell bi!lallgrijke ')i;
drage bwd! om prostitutie uit de 

criminete steer te halen. Sterkel' 

nog, registratie werkt uitbreiding 

vall hel criminefe circuit in de 

hand. Omdat. de weerstand t.ege11 

registratie w groot is, valt te 

vcrwachten dat pmstitUlfes 

vluchten naar het ilfegale circuit. 

P:lg.I[1ill?~
- UGHT 

Tineke: 
"lk zag het nut ervan niet, maar ik heb het gedaan om 

geen problemen tekrijgen. Ik wou gewooll rusrig 

kUDnen werken. Maar latl'l' wcrd ik boos. [k doe niees 

strafbaar, maar ik sra wei nu metfotoen alles bekend 

bij de politie. Prosrirutie is tach gewoon werk? lk be

grijp nier wat de politic ('rmee te maken heeft." 

Ans: 
"Ik werkte aJ i~uen in ecn sjieke club, maar het roene

mende cokegebruik werd me opeen gegeven moment 

revee!. Als je niet mee doer, kijken de andere vrouwen 

je er op aan. En natuur!ijk wil de b:13s dat je van hem 

afneemt: extra vcrdiensten voor hem uir her deale\) en 
omdat er een ploeg onverll1oeibare baeren is die blijft 

terug komen voar meer. Ze noemen zich tegcnwoor·· 

dig zakenman, maar het hlijvell pooiers.lk besloot 

01)1 aehtt! het raa.l11 te gaan werken. Oat beviel pri

ma, eindelijk kon ik zeH uitmaken wie wei en wit: nice 

ais klanr in aanmerking diende rc komen. Maar n<l 

een week stonclen inecns t,'vee agenten van de zeden

politic op de sroep. Oat ik 'loor mijn eigen bescher

ming op de fow moest. Dat klank me bekend in de 

oren. Ik beraalde immel'S al jaren aan mijn baas voor 

de zogcheten beschcnmng die cen club biedt. Maar ik 

lag er niet in Waarom ik gcregistrcerd moest worden, 

tcrwijl ik hier gewoon rnijn beroep uitoefen. Ik wei

ger 0111 mee te wcrken ;Ull cen pra ktij k die de horren 

al<' crimmelen bchandcld. [k heb ze de deur uitge

praar, en ben gewoon blijvcn werkeo. Maar ~.e kwa

men me steeds Jastig vaJlel1. Ik had geen plc7.ier meer 

in rnijn wcrk en gecn zin In ruzic met de politic, en 

heb uiteindehjk bcsloten om tach maar weer in cen 

club re gaan werken. 


