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Een copy van deze brief kregen we toeg~1uurd van ceo van onze abonnee's Andre D. De
brief is gericht aan de nieuwe staatssecretaris van justitie. Het is zo'n (euke brief dat we
"oDden dat die wei een plaatsje verdient had in de rubriek Losse Tongen.

Amsterdam, 20 augustus 1994
Mevr. Elizabeth Schmitz,

Op de eerste plaats mijn hanelijk.e gelukwensen met de erkenning, onderkenning en
aanvaarding van het staatssecretariaatschap op Justitie. llaarlem zal je missen met je
constituerende persoonlijkheid waar nu, hoop if<, het hele land voord.eel van zal hebben.
Mijn geLukwensen!!!
Naar mijn oordeel kun je landelijk histone gaan schrijven als je in staat bent, naast veel
andere dingen, oak eindelijk wetgeving te maken voor de twee onderstaande belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen. Erkenning (na eeuwen) van waf men nu nog prosdtutie
noemt en veranderde huwelijkswetgeving.
Op de eerste plaats positieve maatschappelijke en juridische erkenning van wat men nu nog
onder prostitutie verstaat. Persoonlijke juridische erkenning van de vrouw die dat 'menseLijke
gedrag' als beroep uitoefent. Vanuit die eigen zelfstandige juridische beroepserkenning dient
dat beroep genonnaliseerd te worden. Belaste en beladen benamingen als prostitutie, hoer
enz. dienen in de nieuwe wetgeving vermeden te worden. Samen met de Stichling De Rode
Draad te Am'iterdam is wetgeving gemakkelijk voor Ie bereiden.
Verder dient de huwehjkswetgeving aangepast te worden aan de huidige wensen en mag het
huwelijk niet he! enige instituut zijn om sexgedrag te regelen tussen een man en een vrouw.
Her instituut huwelijk moet vervangen worden door een rechtscontrakt tussen personen (van
welk geslacht en aantal dan ook) dat financieel~economische belangen regelt. llomo
huwelijken zijn daarmee dan een gepasseerd station!!
Mijn inzicht en kennis no jarenlange speciale aandacht voor deze ontwikkeling staat mede
jou ler bp.schikking to dat wenselijk is!!
VeeL succes,

Andre D.

