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voor prostituees van buiten EU 
Van een onzer versJaggeefsters 
AMSTERDAM - Prostituees van 
buiten de EU mocten tijdelijke vis<.. 
kl.lnnen krijgen, vergelijkbaar met 
toeristenvisa. Anders zal de prosti
tutie door Zuid-Amerikaanse en 
Oost-Europese vrouwen 'onder
gronds gaan'. 

Ooor zo'n quolum· en visumbeleid te 
voeren kan de overheid ervoor zor· 
gen dat in Nederland alk>en legale 
buitenlandse IJrostituees aetiet zijn, 
denkt het Sam~nwerkend overleg 
ra"mprostitutie {SO~}. waarbij n~ 

genIi<) procent van de bordeelhou· 
ders in Amsterdam is aangesloten. 

AanlelCling voor het voorstel ~an het 
SOR is het systeen van gedoogbe
schikkingen van de gemrente Am· 
sterdam. Hiermee loopl de gcmeente 
voorvit op het schrappen van het 
bordeelverbod uit hel welboek van 
strafrecht door de overheid. F.en van 
de voorwaarden, die de gemeente 
aan bord('l!lhouders stelt, is dat er 
geen iIIegalen achIer de ramen mo· 
gen. 
Volgens K. de Weerd, voorzitter van 
hel SOR, ligCJcn bij de gemeentc al 
160 waarschuwingen klaar voor bor· 
deelhouders die zith niel aan de ..~ 

gels houden. 
De Weerd schat d<lt op dit moment 
zeventig procent van de vrouwen 
aehter, de Amslerdamse ramen ille· 
gaal is, "De vraag bepaalt het type 
meisje. Als de klanl het wil, blijvell de 
meisjes hlN, oak illegaill." 
Hel SDR IS daarom bany dill in plaats 
van de vrouwen Ult de illegalitelt Ie 

halen, de gemeente ze Juist in een 
illegaal. misschien zelfs crimineel. cir
cuit zal duwen. "Ze verdwijnp.n onder 
het vloeroppervlak en zijn niel meer 
bereikbaar voor gemeente en hulp
verleners." 
Door het voorgestelde visumbelcrrl 
louden de vrouwen lega-al aan de 
slag kunnp.n. Ook kan de v~mdelin· 

gendiensl ren 9000 ov~rzichl hov
den van het ailntal pro~tJtures en 
legelijkertijd beoordeten of de vrou
wen onder druk of vrijwillig voor de 
prostitutie lciezen. Oil zou vrouwen· 
handel ICgengaan. 

"Net al.~ bij cen toeristenvisum 7.01.1 

het visum drie lot zcs maanden gl:!l
dig zijn en als de meisjes het willen. 
kunnen ze een jaar later weer terug· 
komen." 

"Het kJinkt als niet Io'n gek idee". 
vindt D66-raadsrlCl B. Robbers, lid van 
de commissie Algemerle zakell lIan 
de gemcente. "Misschien kunnen de 
vrouwcn een colle<:tieve tijdelijke ver· 
gun ning krijgen, net aIs polleopellers 
en aspergestekers." 

Burgemeesler S. Patijn van Amster· 
dam ziel echter niets in het plan. "We 
aeeepteren illegalen niet in de kassen. 
niet in de naaiateliers en dus ook nk I 

in dl' prostitutie", zei hij gisteravond 
in het aetu~lileitenpro9ramma Net
werk. "Dus of de bordeelhouders nu 
hoog of faaq spril1gen, voor mij st<laI 

een ding vast: iIIegalen moelen uit 
het land worden verwijderd. auk 
prostituees." 
De Mr. A. de Graaf Slichting, die zieh 
met prostitutievraagstukken bezig
houdt, heeft ~rder een soongelijk 
plan uitgewerl-1. "Hel voorstel lIao 
het SOR ligt cen beetje in onze lijn. 
Wij zijn al eniqe tijd bezig met de 
ultzt"ndformule. Een beperkt <iant..! 
builcnlandse vrouwen wordt via een 
ultzendbureau ~oorgezonden naar 
de nlailc.t", legt de voorlichtster van 
d~ stlChtingun. 
Oak zlj Wililrsc1lUwt: ,,Als de vrouwen 
ille!laal blijven, verties je ze uit hel ooy 
en dal gaat len ko~e van hun wel
zijn." 
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'Quotum'
 
Het Samenwerkend Overleg Raamprostitutie. een wat bedrieglijke 
benaming voor georganiseerde Ams'te1damse bordeelhouders, deed 
gi~teren een wanhopige paging 'naderend onhell' afte weric!en. De 
bordeelhouders mOgen niet langer peeskamertjes verhuren aan 
illegaal in Nederland verblijvende vrouwen. Oat verbod geldt nu al 
ruim een jaar, maar het gemeentelijk beleid heeft tot nu toe slechts 
tot waarschuwingen en aanzeggingen tot sluiting geleid. 

Nienemin brengr dit de bordeelhouders in problemeri. Zij vissen 
kennelijk graag in de vijver van het illegale aanbod. Vrouwen zonder 
verblijfstitel zijn, eufemistisch gezegd, inschikkelijker. Bovendien 
geven ze niet de rompslomp die legaliteit met zich brengt. 

Voorafgaand aan een kart geding, vanmiddag in Amsterdam, 
belegden de verenigde bordeelhouders een persconferentie met de 
aeteur en Wallen-gids Rob van Hulst als frontman. Op glanzend 
papier zag menige kreupele. om niet te zeggen schijnheilige, 
redenering het d~g1icht. Oat illegale prostituees door dit beleid 
worden 'gecriminaliseerd' bij voorbeeld. ooor ze verder de illegaliteit 
in te drijven 'in plaats,van hen eruit te halen, zodat ze een positie 
kunnen verwerven waarin zij zich kunnen verweren'. 

De bordeelhouders tien de oplossirig in her instellen van een
 
c-- 'quorum' voor vrouwen van buiten de Europese Unie, die dan een
 
~ werkvergunning moeten krijgen. Met dit woordgebl'Uik dat eerder
 
.::; doet denken aan visvangst of mestbeperking. legt dE' pros(itutie
'::::' branche bloot dat zij kennelijk niet buiten de illegalitr.it kan. Het
 
~ argument daarvoor maakt het nog botter: 'de markt' vraagt erom.
 

Zou de klandizie echt vragen om achtereeovolgl:lls iIlegale Zuid..... .. Amerikaanse. West·Afrikaarne en nu Oost·Europese vrnuwen? Het~ 

o Iigt veel meer yoor de hand dat 'de markt' in dit geval die is van de'"' 
~'--

vrouwcnhandel. Ook de belangenorgilnisatie van prostituees De Rodl:'"
...- Draad stelt terecht dat hel belang vall een 'quotum' aileen maar ligt 
'~ _in de gemakkelijke beschikbaarheid van gezeglijke vrouwen. Niet 

.<:: aileen de term, het heJe idee is verwerpelijk. 
181 I 



WProstituees 
belalen voor 
schijnbelofte~ 
(Van een verslaggev~.r)
 

AMSTERDAM - Bordeelexploitantenjagen illegale pros
Landelijke tituees nodeloos op hoge kost(~n door ze voor te spicge
len dat zij in seksclubs mogen werken als ze een ver
blijfsvergunning aanvragen_ Veel vrouwen hebben op 
basis van die info.rmatie duizenden guldens uitgegevenregelsvoor 
aan advocaatkosten. 

•prostituees 
AMSTERDAM - Het ministerie van justitie wil. in navol
ging van Amsterdam, in het hele land illcgale prosti 
tuees uit bordelen en seksinrichtingen weren. Oat 
blijkt uit de conc.ept-wetstek.st die afschaffing van het 
bordeelverbod cegelt. In de concept-tekst staat in de 
memorie van toelkhting dat gemeenten 'vrouwen zon
der geldige verblijfstitel in prostitutif'bedrijven beho
ren t~gen te gaan'. 

Het is mede afhankelijk van een 
uitspraak van her Amsterdamse 
kantongerecht of de We( ook op 
deze wijze naar de Tweede lea mer 
wordt gestuurd. Gjsteren lletoog· 
den de advocaten A. Kuijer en Th. 
Badoux dat idenriteit'iControles 
Dlj raamprost.irue"s, zoals die 
sinds begin vorigjaar worden uit
gevoerd door de Amsterdamse po
litie, in strijd zijn met de w('L 

De advocaten betoogden na· 
mens rwee bordeelhourters, wier 
zaken mogelijk worden gesloten 
omdat er herhaaldelijk itleg-alen 
waren aangr.troffcn, dat dit 500ft 

!:~t ?~ r(~;] 1 
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grootscha lige ideo titeitscontrolps 
alle~n mogen plaats vind~n <lis dp. 
politie aanwijzjngen van strafba
re [ciren heeft. Of als er, afgezien 
van huidsklE'ur, meer aanwijzin· 
gen zijn dat iemand iUegaal is, 

Bovendien, betoogden de advo
eaten, staat de door Patijn voorr:e
nomen sluiting van de bordelen 
niet in vcrhoudjng tot dp gecon
srateerde overtredingen. Sommi
ge 'belrapr~' vrouwen waren niel 
iUegaa!. maar zaten in cen proce· 
dure om vocr een verblijfsver· 
gunning in aanmerking te komen 
of lleschiktcn over een toerisren
visum. 

"De Vreemdelingenpolitie in 
,Den H<lag en Alkmaar geeft nier
vi)umplichrigc prosrituees een 
bewijs van aanmelding waarna 
zij drie maandcn lang ongemot'id 
kunnen werkcn. (...) Toch Zijll 
rleze prostiruees in, Amsterdam 
bij comroles steevast ~chter de 
ramen V<ln<laan gehaald," aldus 
de advocat.en. 

Volgens wOOldvoerder E. Lisser 
van de gemeenre waren aliI" ach
tel' de ramen aangerroffen vrou
wen visumplichtig en mogen ze 
niet in Nederland werken, Hij 
nocmde hp.r 'onvoorstelbaar' dat 
deze vrouwen in aanmerking ko· 
m~n voor een werkvergunning. 

De wet sluit volgens hem \lit 
dat aan iIlegale prostituees ver
gunningen worden afgegevf'n 
'voor het verriclltt'n van seksuele 
handelingen veor of met derden'. 
BlIitenlandse prosrituees dienen 
geen wezP'lllijk Nl'derlands eeo
nomisch belang, betoogde lisscr. 

De betrokken advocaten en bor
df>elhouders kunnen echter we
ten . dat die procedures bijna 
nooit leiden tot epn verl.J1ijfsver
gunning op humanitaire gron· 
den. 

De belangenorganisatie de 
Rode Draad. dip deze beschuIdi· 
ging uil, stelt verder'dat bordeel
('xp\oitanten ~en7jjdig a[~praken 

heb!>ell gemaakl met de belas
Ungdienst over her betalen van 
btw. 

De beaokken vrouwr.n zelf 
l,ijn nauwelijks van die afspraak 
op de hoogte. "Maar prostituees 
kunnen nooit gedwongen wor
den om hun beJastingzaken door 
exploitanten te laten beharti 
gen," aldus de Rode Dl:aad, 

De Rode Draad ontkent de be
wering van' bordeelhouders dat 
nier 1'.ij, maar de markt bepaalt 
wie er achter de ramen werkt. 
Op een persconferentie van lIet 
Samenwerkend Overleg Raam
prostitutie (Sor). zei ep.n woord
voerder gisteren d<!t het grote 
aanbod van illegalell aenter de 
ramen het gevolg is van de 'mul
ticulturele saIDE'nleving·. Niet 
bordeelhouders, maar de 'vraag' 
van hoerenlopefS ~ou bepalend 
zijn voor de popul:ltie <JehtE'I de 
ramen. "Ons is daar niets van' 
eebleken", aldu~ de Rode Draad. 
Woordvoerders van fraeties in 
de Tweede Kamer l'eageren ver
deeld op het pleidooi van de Sor 
om een landelijk 'quotum' YQor 
illegale prostituE'es van huiten de 
Europese Unie in te stellen. De 
PvdA wil over zo'n regeling na
denken, m;\ar volgens WI). 
woordvoerster A. van lier Stoel 
kan van een uitzoncierillgsposi
lie voor illf'gale' prostitur.es kan 
volgens haar geen sprake ;lijn. 

De enige uitzondering die Van 
del' Stoel wq maken. is YOOl' pros 
,tituees die aantoonbaa'r slachrof·. 
fer zijn van geweld of vrouwen
handel. 

h€!t. va-roal 
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tienduizenden 
prostituees 
uit ill~galiteit 
DOOR ACHILLE PRICK. 

Den Haag - Het Haagse lldvo
catenkantoor Westendorp & 
Hoogendam start deze wp.ek 
een proefprocedure bij de 
Vrcemdelingendienst om de 
tienduizenrleo in Nederland 
werkende illegaJe prostituees 
lUIn een verblijfsvergunning te 
helpen.
 
Het advocatellkantoor ill ill de
 
arm gellOlJJeJi door ~et Hwgsc 
juridisch Iluviesbul'ellu Acte 
M.L. van der Harst. Dat lml"eau 
zet :l:ich sinds 1988 in voor lega.·· 
Iisat.ie van illegal!! prostituees. 
Acte ziet kansen voor legaJi.5a
tie vanwege het onlangs welte
lijk opgeneven bordeelverbod. 
"Toen net bordeelverbod nog 
gold, kon de over.heid prosti· 
tuees geen verblijfsvergunning 
geven op grand van hun werk", 
Iildus Van der Harst. "Oat werk 
was toen irnmers illegaa.l. Nu ne 
averheid dit najaar het boroeel
verbod heeft opgeheven, wordt 
het werk van prosti~uees eigen
lijl< erkend". 
Vervolgens baalt Van der Harst 
de bestaande regelgeving ten 
aanzien van verblijfsvergun
rungen er bij. "Wie zich als niet· 
Nederlandcr in Nederland als 
ondememer wil v~tigen, 

maakt een kant! ala de onderne
ming vuorziet in een duidelijke 
behoeftl:l in Nederland. En dat 
doen dl"ze dawes al jaren over
duidelijk. Er bestaat een grote 
VTaar; nWlr vooral Zuid-Ameri
kasnse en Oost-Europeso pros
tituees in Nederland. Toch blij
ven 7.ij vaak neg illegaW, telwijl 
ze wellUln de voorwll.W1..Ien zou
den kunnen voldoon voor ecn 
voorwaardelijke verb\ijfs-ver
gu nning met beperking". 

Zie verder pag ilia A5 
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VIRVOlG VAN VOORPAGlNA 

Den Haag - ,,veor acht vrou
well zaJ een verblijfsvel'gun
ning worden aangeVTaagd als 
zelfstandig ondernemer in Ne· 
derland", stelt mr. A. Verschut 
'Van advocatenkantoor Westen
tlorp & Hoogennaro. "We zetten 
de procedure desnoods door tot 
aan de Raed Van State Het gallt 
er mijn client. om dat de juridi
sene werkelijkheid ten aanzien 
van iIlegale prostitllees in Ne
derland niet strookt met de 
maalschappelijke werkelijk
heid". 
Volgem; de initiatiefnemer van 
de procedure, Van der Harst, is 
de overheid bevreesd VOOT lega
Iisatie van iIlegale prostituees 
orndat xij vaak slechts tijdelijk 
in Nederland werken. "Als xe 
bi nnen cen aant.al maanden alle 
reehLen op soeiale uitl<eringen 
en vO(lrzieningen in Nederland 
verkrijgen en vervolgens ver 

trekken, kosL dat de overheill 
veel geld". Da>lrOlll heen Van 
ller HarRl de legalisatie van 
deze groep verder uilg'ewerkt in 
het project 'Rall.nlwerk'. 
Ten eerste hoopl Van der Harst 
df!ze week overef!natemming te 
bereikf!n met. ~n grote Neder
lannse verzekeraar over een 
colledieve ziektenkostenverze" 
kering voor prostituees. "Met 
een gedegen verzekering hoeft 
de overheid niet bang te zijn <.lat 
kosten van zorg bij de sl.8at I.e
redltkomen". Het zou de eel-ste 
collectieve ziektenpolis voor 
prostltuees in Nederland xijn. 
Daamasat stell Van der Harst 
voor om gelegaliseercle prosti
tuees geen reguliere belastin
gen te laten bet.alen, maar leces 
gedurende de periode det ze 
hier wcrken. "Zo sluitje uit dat 
prostituees na hun werkperio
de aanspruak maken op Neder
landse uitkeringen en sociaJe 
voorzieningen·'. 

Patijn bekijkt 
herkansing voor 
gesloten bordelen 

l-'lU~lllUv~~ 

"Uiteindelijk moet,~n deze 
VTouwen vaak onder eruarme
\ijke omstandigheden hun werk 
doen", constateert Vlln cler 
Harst. 
"Ala lllegale prostitu!'~ ben je in 
Nederland niks waard. Je bent 
chantabel, gevoelig voor arper
sing, ze kunnen van alles metje 
uithalcn_ Wij willen de prostitu
tie uil die smoezelige sfeer ha
len. Het moet een normale 
branchc worden. Voor de vrou
wen zelf is het heel belangrijk 
dal ze iemand zijn". 
Het bur"au Acte wil straks als 
eerste can registratie van legale 
prostituees aanleggen. "We wil
len ook een bemiddelings- en 
advicsbureau zijn voor exploi· 
tanten van 'ramen' en clubs en 
prostituees. Voor de overheid 
moet het aantrekkelijk zijn dat 
er cnig inzicht ontstaat in die 
wereld, Ook am het !taf van het 
koren te scheiden in die bran· 
che". 

Hangsche C'CUr<iJlt 
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Door Peler Lagerweij 
AMHtl<DilM • Exploilanten V~n 
An.slerdamse raambordden die 
v~nwege de aanwezigheid van iI, 
legale proslituees hun nering 
moNen sluiten. krijgen mogelijk 
net als cafes. discotheken en an· 
dere horecagelegenheden een 
herka nsing. 

Dat bleek gisteren lijdells cell 
kart eed'ng. dat !Wee exploitan
ten tegen l>urgemeesler Patijn 
hadden aangcspannen. Volgens 
mr. E. Ussel', die namens de bur· 
eemcester optTad, is echter nog 
niet dUidelijk waaraan exploitan. 
len n,oelen voldoen om hun be· 
drilf opnicuw te mogen openen. 
Ook zal er nader worden bek..· 
ken hoe ~xploita nten zich direct 
kunnen verweren tegen gecon· 
stateerde overlredin!':('n. ..Mis
schien rnoeten We dat in de 10(' 

kornst and('~ benaderen. De reo 
eeling is nieuw en ingewikkcld". 
gaf Lisse! toe. 

Om mensenhamlel en ultbui
tlng tegen te ga,ln. mogen in 
Amsterdamse bordelen geen il· 
legaal verbliJvende vrOUWen 
meer werken. De exploitanten 
hebben de plicht ervoor Ie 1.0[" 

gen dat de vrouwen zich te allen 
tijd" kunnen legitimeren; ze 
mocten conlroleren of ze met il· 
legale vreemdelingen Ie maken 
h~bben. Strikte' toepa s~ing bele
kent voor veel exploita ntende 
doodsteek. omdat is vaslgeslcld 
dat zo n 70 tot 80 pw(enl van de 
VrOlOWCn illenaal is of wacht op " 

"en YerblijfsYerguIlning. die 'II 

de prakliik Ynjwel nooi! wordl 
verleend. 

De exploitantell willen oal de 
reehter de gemeente voorlopig 
verbiedl hun uken dlehl Ie tim· 
meren. Hun advocaten, mr. T. 
Badoux en mr. A. Kuijer. vinden 
dat Patiin de C"Xploita nlen niel 
aansprakeli,k mag stellen voor 
de handel en wandel van de 
huurslers en len onreehle een Ie
gillmal1eplicht heeft opg~nomen 
in zjjn gedoogbeleid...Hel Ie· 
gengaan van illegalitett mag 
geen gedoogvoorwaarde ·Lijn". 
aldus mI'. Badoux... De verhuur· 
ders won1en ongevr3aed 0p8<'u, 
deld met overhe,dstaken". D~I 
in tegcnstelli ng tot bijvoorbeeld 
luinders in het Westland en 
apergtkwekers In Umbure, die 
wellelijk verplichi zijn Ie zorgen 
veo! deugdehjke identifieatie 
van hun tiidelijk pers\lneel. 

Tijd<'lls het kort r,edine stond 
de vraag cenlraal of Palijn ziin 
wclldilkc bevoegh('ld op het ge
bied van de openbare orde m~& 
gebruiken om In de bordelen te
gen ilIegale vreemdelitlgen op te 
Iredcn. 

Re(htbankpresidente mr. M. 
de Rouy slelde va~t dal de be
voegdheld tot slulting van een 
borded vanwege i1legalileit nlet 
als zodamg in de algemene 
plaatselijke v<,rord~n ing is lerug 
Ie vlOden. Your horccagelegc~: A! geae en i:' ~ q b1~ ~ 
heden IS "at wei het gevaJ. Zli - 
doet over !Wee wcken uitspraak. , \ i r ;, q,-, "- .



Seksbaas vraagt het 
arbeidsbureau tien 
prostituees. als het 
even kan nog mooi ook 

W iIIem Scheffer, eigenaar van 
seksdub Eroscentrum in I.eeu

warden, belde enkele dagen geleden 
net ilrl.>cidsbureau met een onge
bruikelijk vmo~k. Of net bureau 
even tien bevallige prostituees uit 
haar b('stand kon opriuikelen? Niet 
te oud, leuke benen en beslist willig. 
Toen de politie vurige wp.ek bij seks
club Moulin Rouge, pal naast het 
Eroscentrum, een inval deed en vijf il
legale prostitup.~ arresteerde, kreeg 
ScheHer het beniluwd. "Nu wil ik de 
arbeids<..ontraeten via dp. normale 

W(~ legaal hebben", verklaarde hij. 
Volgens Jan Koster, dircetcur bemid
deling van het regionaal bureau <Jr
beidsvoorziening, karl hi] er niet op 
ingaan. Het enige wat hij prover wil 
zeggen is: "Dergelijke VClcatures pas
sen niet in onze werkwijze." 
I~ cr e(nt zo'n tekort dan 'legale' 
prostituees, dat Scheffel' 7ijn loe
vluthl moet nernen tot het arbeids
bureau? Volgens H. de Vries, groeps
hoofd van de vreemdelingspolitie 
Midden-Friesland worden er in elk 
geval ook Nederlandse prostiluees 
opgepakt tijdens invallen. "We voe· 
ren dat St)ort aClies meestal uil in sa
menwerking met andere instanties, 
wals de arbeicisinspeetie. het Gak en 
de belastingdienst. Er wordt du~ niet 
aileen gekeken of iemand wl'llcyaal 

-
.uitcnlandse bladen
 

Onder de kop 'U et menselijk lichaam word t op 
de l"arkl cellooid' publiceerl het Fransc moaml· 
iliad Le Monde Diplomatique cen harde aanval 
op het Nederlandse prostitutiebeleid. Volgens 
de Parijse onderzockster Maric·Vicloire Louis 
heeft NcMrland met de decriminalisering van 
het soutcneurschap de ideologie van de vrije 
markt tot zijn logisehe einde gevoerd. 

'Aan de vooravond v;)n de 21ste eeuw loopt 
de Nr.dcrlantlse regering te pronken met een 
ni"uw mensenrechl, het rocht op hel souteneur
st:hap', aldus Louis. Zij windt zich erover op 
dal de liberalisering van de 'seksmal'kt' anders 
dan hl:! Nederlandse drugsbeleid geen vT;)llen 
oproepl. Omdat de Nederlandse inzichlcn in 
Europa en binnen de Verenigde Naties school 
maken, 'in naam van de vrijhcid van de vrouw', 
laat het maartnummer van Le Monde Oiploma
tique cen waarschuwing horen. 

Wannecr Nederland etkent dat vrouwen de 
vrijheid hebben zich te prostilueren - eu/collis
tisch het recht op zeUbeschikking genocmd, 
.. ldus Louis - ~cgt he. in Ccile da' hel mcnscJijk 
lit:haam lot koopwaar mag dienen en dal een 
a nder daat"l'an mag proliteren. 

'Hel rl'Chl op zellbeschikking waarover iedere 
omilllankdijke volwassen man of vrOuw he
sehik I, \Ioorzoyer niel aan ilIegale invloeden 
hloolgesteld, behelst het rech I zir.h le prosti tue· 
ren en cen andcr toe te stann daaraan te verdir.· 
nen', 'W luidde he! Nederlandse standpuT\( in de 
E..:onnmisd!c en Socialc Raad von de VN in 

1990. VOOJ' Nederland is hel menselijk lichaam 
kenneJij k niet onvervreemdbaal', concludeert 
Louis. 

volgens de Fran~aise verduisterl een dergelij
ke fonnulering 'ied~re analyse van de mllchls
IIcrhoudingen die ten grondslag liggen aan de 
prostitutie'. Het is bOl/endien een slellingname 
die van prostitutie een doodgewone Konoml
sehe atliviteil maakt, waarbij prostituees 'seks
arbeidslers' >:ijn geworden en pooiers 
'intenncdiairs'. 

Oat de Nederlandse justitie een ondersc:heid 
ma~lcllussen 'prostilutie' en 'gcd\l/ongen pros-

In Nederland is het 
lichaam koopwaar 
titulie', ~lerkl Louis in de Oyerluiging dat Ne 
derland het verkcerde voorbp.c1d gecf!. De legit!· 
mileil van het seksbcdrijC slaat in Nederlolld 
klaarblijkel iiI< nie! meer ler discussie. Ten on
rech te wekken de Nederlandse autoriteiten de 
suggesl ie, aldus de Franse onderzoekSler, dat 
prosliluecs 'uit vrije wi!' in het yak belanr:len. 
Alsof hel beslui! je lichaam Ie verkopen Doit een 
ralioncle (lees: econOll1isehe) keU7.e kan zijn 
,"eweest. altius de onderlOckster 

I lei is onmogclijk de Neucrlandse lJenadering 
san Marie-vielolre LOllis uit Ie leggen. SOUle

in Nederland verblijft. maar oak of 7.e
 
wei belilstin<j betaalt. Soms arreste

ren we een Nederlilndse rrostilu~
 

oak wet omdJt ze naast hailf werk
 
nag e~n uitkering hE'eft."
 
Qok in de loekomst wit de leeuwar

dcns(~ politie doorgaan met invallen
 
in seksdubs. De vrees v,m ScheffE'f is
 
dus waars<hijnlijk n09 gegrond ook.
 

TrOIH.' 
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neurs("ltap is in Nederland no{: altijil vcrboden. 
Goedkopc symboliek, oordc~1t de r-ran~aisc. Or, 
p,emecnlen gedogen de hordelen. Met afschuw 
citeert zij uil de gemeentegids van Amsterdam: 
'De bcstrijding van prostitulie zou meer proble
men veroorzaken dan zij zou oplossen. Zclfs als 
men zou willen, kan deze actil/iteil niet worden 
tegengegaan.' 

Deze houdinI: speelt de intemalionale vrou
wenhandel in de kaart, denkt Louis. De cijfers 
sprekcn voor zich: 80 procen! van de prosli
tuees die in AmSlerdam werken, zijn builen
lands. Van hen is '/0 procent niet in het bezit 
van eeldige papicren. 

De onder7.0eksler noteert dat van het Neder· 
landse stralrecht n'l nir.t bepaald een alschrik
wekkende werking uitgaat op vrouwenhandela
reno Op nlcnsensmokkel ~laan in Nederland 
glraCfen van zes lot ten hoogsce tien jaar, wan· 
neer sprake is van georganiseerdc smokkcl van 
kinderen jonger dan zestien en/of gcbruik Vlltl 

zwaar lichamelijk gcwcld . 
In overeenstemming mr.t de 7.Ogcnaamd 'rna

dernistische' visie van Nederland hebben 54 
wp.slerse landen il) 1994 pros litutie ~ Is realilci l 
oanvaard en besloten slcchts haar 'ui tbreidinll' 
It: beperken Louis verwijsl met aCgrijzen naar 
de slolverklaring van de VN.c:onferF.9Iie in Pe
king, wasr de Ncderlandse 'stoomwals' zich met 
SllCCCS s ICl'k maakle voor hel tDevocgen van 
'gedwongcn' achter 'proslilutic'_ 

Guido GoUdsmlt 

de Volkskrant 
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Prostituee niet gediend van bemoeizllcht gemeente
 
Door Jl)n Ankone 

ENSCHEDE - 'F-Is' (31) is prosli
luce. Zillli een dikke liel! jaar in 
het leven. Een crvaren vakvrou IV 

dus. Ze dOPot 't uitsluilend mel COll
doom en gaal Irouw een kcer per 
maand naar haar h uisarts voor 
wntrole. Kom haar dus niel aan 
mel klclspraatjes over geslachlS
ziekten en ongewenste zwanger
schappen bij prostituees. Een wet· 
houder die zulke di ngen roepl, die 

weel absolu ut niel waar 'ie 'lover 
heell. Els is oiet haar echle naam. 
Zc williever niel herkenbaar in de 
kranl. Niel dat ze zich voor haar 
berner schanmt, hoar. 'Maar ik 
hcb oak no!: eeo kind op school zi 1
ten, begrijp je.' Ze woont in een 
keurige eeogezillslVoning in een 
van dezuidwijkco. Overdag wcrkt 
ze in een sexc1ub in de Enschedese 
binnenst:lrl 
F.ls belde zelf naar de krant. Hevi!: 
verontwaardigd over uillatingen 
van wcthoudcr Jcrop.n Coudt (van 
Sociale Zaken en Volksgczond
heid) ovp.rde prostiluliein Ensche· 
de. In hel bewllslr. arlikeJ wero 
melding gemaakl van hel f.. it dat 
het gClllcentebestuur de bestaan
de bordelen wil gaan lcgaliseren. 
Ze worden officieel toegestaan, 
mils ze over ceo vergunning 
bcschikken. 
Volgeos Goudt wil de gemeenle op 
die maniermeergrip krijgen opde 
plaatselijke prosl itutie. Het ac~ent 
hoorl niel langer le Iiggell op de 
opcobare orde, maar op verbete
ring van de arbeidsomstandighe. 
dell van de prostituces en op de 
volksgewndheid: bijvoorbceld 
preventic van geslachl.szicklCU ell 
voorkoming van ongewensle 
1.wangerschappen. 

Dagblact de Ll,n~1Ir~2r 
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Els sprong zowal ult haar vel loeo 
ze dal las. 'Ongewensle zwanger
schappen? Bahl Hoe komtdip. man 
daarbij, WJl'l[ haalt 'Ie in hemels
naam "/;'11 gegevens vandaml? 
Weet hij dan niet dat wij altijd mel 
condoom vrijen? Nee, geen uil
zonderinsr.n, absoluut niet. 06k 
njel als ze er meer voor willen be
lalen. Nee hoar, ben je gek, zr.gl? 
Jedenkt loch zekerllietdal ikvoor 
cen rneierlje meer aids wi! oplo
pen, of weI somsl?' 
'ZeS nou zel(: wie wordl er tegen· 
woordig nou nag ongewensl 
1.\\<anger7 Ja, misschien die jonge 
meiden in de disco die met Jan eo 
alleman liggen te l'olzooien. Maar 
wij toch niell In Enschede mag je 
pas in de prostitulie werken als je 
18 bent. Dan weel je toch wei wal 
van anti.conccptiel Nee, ik snap 
echt niet hoe die man :tall zijn ge~e
yens komi. Heefl 'ie SOlOS geinfor
meerd hi) de abortus-klinip.k? AIs
of wij anllo 1996 n06 conslant zan
der condoOln zouden ...' 
Als professional voell Eis zich 
door de optll~rkingellvan de wet· 
houder in Ilaar bcroepscer aange
I as\. A Isof de Enschedese prosti· 
Iuees Olaar wat <lall zouden rom
melcn. 'Hij doel nel of wc voorl
durend met een gesJachLSziek1e 

rondlopen, of we noo(t een art,s 
zien.' Zelf neeml Eis dus geen en
kel risico. Ze laat zich zelfs niet 
kussen door cen klant, vanwegc 
mogelijke besmetling via het 
specksp.l. Hel is VOO( haar regel 
nUlUmer een: 'Een goeie hoer 
zocn t oie!!' En voor aile zekerheirl 
laltlzeelkemaand bij ha:lchuisarls 
een lIitstrijkje maken. 
Ze is niet de enige. Toevallig weet 
ze dat aile meisjes die een van de 
zaken vansexbaasJan Munnik(de 
opvolger van wijlen WHly Haase· 
winkel) werken, vooral de blliten
landse, grondig worden gecon Iro
leeI'd op geslachlsziekten. Eerst bij 
binnenkomsl: wie wal onder de le
den heeft, wordt onverbiddeJlijk 
teruggesluurd naar het land van 
hp.rkomsl. En oak daarna bJij(t 
conlrole verplicht: in elke zaak 
van Munnik komI cen keer per 
maand een arts langs om dp. mei
den te onderzoeken. 
Ze wil niet onlkennen dal er in 
haar branche wei '05 dingen ge
bcuren die het daglicht niet kun
nen verdragen. Builenlandse 
vrouwen bijvoorbecld worden 
nicl a1tijd even netjes beh'lIldeJd. 
'Overal gebeurt wel 'us wat', zegt 
Els vergoei lij kend, 'maar over he I 
algemeen is 'tloch vrij rust.ig in de , 

Enschede$c proslituticl? 
De zedenpolitie controleert en re
gistreert de vrouwen die in de 
plaatsclijkc bordelen wp.rken. Eell 
gocie zaak, villdt Els. 'Want slel je 
voor dat er wat gebeurl. Braud of 
zo.' AI met al is 't dus prima gere
Beld in de Enschedesl: prostilutie, 
vindl ze. Van ha<ir hoeft'l dan ook 
niet, dat nieuwe prostitutiebcleid 
vandegemeente. 'Waarom veran
dercn? 'I. Loopi loch goed zo?' 
Els verrlenkt welhouder Coudl 
dan oak van heel andere motip.
ven. Ze wijst er fijn~cs op dat de 
vergunningen voor de bordelen in 
de toekomst via de Gemeentelijke 
Sodale Dicn~t (CSD) gaan lopen. 
Zogenaamd om de arbeidsom
standigheden en bet welzijn van 
de dames in de galen te houden. 
Maar Els weet wei beteL Zij hceft 
tlamelijk hel donkerbruinc ver.. 
moeden dat Gouul via die omweg 
event uele uitkeri ngsfraude wil up
sporen. 'Hel is gewooo een slimme 
manicr om zwartwerkers Ie kun
np.o pakken. Wanl Waarom zou de 
GSD >:ich er anders mee moelell 
belnoeien7 De vergunningen van 
d~ horcca 10pcI) loch niet via de 
GSD7 En bOllwvcrgunningen loch 
ook niel? Waarom de proSli1ulit: 
dan welT 

de T~~Qt~ct~ C~~rant 
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Prostituees
 
dupe van prestigeslag
 

HURU" • De hl"rolne-prosti· 
r\lees In HeerlCIl worden de 
dupe van de prestlgeslag 
over de tlppelzone. die 
woedt tl.lssen het gemee'lte
besluur en de bewollers van 
de omJlggencle wijken. Dat 
U'gt hN Hl'CrJense raadslld 
R. Ilummcl (StadspartlJ 
Heerlen Noon!). 

Hij roept het g~meen tebestuur 
or lO snel muge!ijk te erken· 
nen dM de tip pelzone aan de 

HeideveJdweg cen compll'le 
mi"ukking is. omdat elk draag· 
vlak hij de bevolking onlbreekr. 
Volgens Hummel zijn de tipp~ 
Ie nde prost ituees speelbal r,e
worden hi cen mac/ltsstrijd rus
sen de demon51 rerende bu rgers 
en de. wat hij noem!. kleinst 
mogelijke meerderheid in de 
Ileerlense gcmeenteraJd. ,De 
prOstilu~s worden opgejaar,d. 
moe ten nu zelfs werken l>uiten 
de uren dat de lippp.lzone is 
opengesteld'. 'legt Hummel. 

Ook het ({Jnsultalieb'lre3U 
voor Alcohol en andere Drugs 
lCAD) is bezorgd over de duur 
van de proteslen en het niel 
functioneren van de gt'doogzlr 
ne. 
Het CAD vreest dat de prosti
rute' ~ich over de 'lad versprei
den en dat daa rdoor het coo· 
tact met de7.e doelgroep verlo· 
re n gaat. Bovp. ndien is het CAD 
bezo rgd Dve I' de ge londhe id 
van de heromeprostituees nu 
7, ij vee I Inecr moe ile moe I en 

doeo am aan klanten Ie ko
men. Regiom3nJgcr L. Melj,,~je 

van het CAD was gislenni<!<Iag 
nicl bereikb3ar voar <.'~n nade
re reactie. 

Raadslid Hummel vra~gt zich 
tt'Vens af wat de g<lranlie wdal'd 
is die de Heerlense politiechcf 
H. Tukker heelt gegeven over 
de unpak van overlast van 
,Lraa Iprosti lui ie bu iten de ge· 
doogzone. .Nu de tippel20ne 
niet funciionecrt. ondl.'rviod(>n 

de lllcnseo die in de buurt \Ian 
het 'Iation van 1·leerlCll wone" 
loch overlasl". zegt Hummel. 
'fukker is her daar volslrekt 
Olel mel.' ""ns 
..Ik kOI1l rniJIl belofte na. Een 
apa.1e patrouille \Ian de politic 
,s vrijr,emaa kt om deze ovcrla,t 
regen re gaan, ProSlituees die 
el<lers in de stad tippelen, wor
den opgepakl en nJar de ge· 
doogzone gebrachl. Dc polil ie 
Mefl al verbalen uilgedeeld 
aan proslil1,ees. Wij m"k~n el
ke vorm Van tippelen bUllen de 
lippellOlle onmog~iljk.' 

Volgens Hummel prolesteren 
elke .1VOlld niet aileen m~l15en 

uil de omliggend~ wIJken llek
senbcrg en I'alem.g op de ge
dongzone. madf voeren oak 
burgers uil ander~ delcn van de 
gemee'lte aclie. Hummel hoopt 
dal de demonSlranlen ruslig ar· 
tit blijven vneren, :Zo lang de 
plUle.sten ordelijk verlopen, 
kan niemand daartegen iNS on· 
dememen· 

I 



uoerenvaKDunu 
praat met politie 
over veiligheid 
Van eell oozer verslaggp.vef.S 
Utre<llt 

De hoerenvakbond De Rode 
Draad gaat pnlten met de politie 
Utrecht ovef de velligheid op bet 
Zandpad In Utrecbt. Op de pros
titutiebootjes in de Vecbt is vol
gen~ eell aantal vrouweD sprake 
van toenemende onveillgbeld. 

Volgens woordvoerster M. HoC 
van de vakbond heeft een onder
zoek ter plaaL~e door de bond wt
gewezen datervooral vee! auto-in
braken plaalShebben en er dive~ 
malen sprake isgeweest van intimi· 
dalie. Een triest dieptepunt is de 
molestatie van !Wee vrouwen in 
hun bootjes. 

HoC be7.ocht vriiwel aile vrouwen 
die aan het werk waren. "Velll van 
rie meisjes waren gelukkig bereid 
om te praten. Slecbts een paarwei
gerden. I-let algemene beeld is dat 
rIe vrouwen zich niet onveilig voe
len, maar ciat er weI een aantal din
gen aan de hand i~." 
De VTOuwen hebben niethetgevoel 
dat van rle aanwe~igheid van poli
tie een positieve bijdca~e uitgaat 
voor hun veiligheiel. De indruk be
staat dat de politieer aJleen maar is 
orn illegaJe vrouwen het lanel uit te 
zetten am LO vrouwenhandd ill de 
Idem tesmoren. HoI: "Volgens ons 
bereik je dat absoluut niet door de 
VTOuwen teTUg te sturen. Vrouwen 
handel moet ie bij de handdaren 
loeken, nid bij de VTOuwen. Vrou
wen zijn onuettend bang om te 
praten." 

Vertrouwcn 
Om Ie werken aan een vertrou
wensrelatit: tossen politie en pros
tituees moet volgens HoC een spe
eiaal team komen dat- netals opde 
Wallen in Amsterdam - rich aileen 
bezip,houdt met het Zandpad. Dat 
team moet :z.ich uekendheid ver
werven bij de VTOuwen en dage.liiks 
sll1YeiUeren. "Oat werkl veel heter 
da~;:t)i)\lal\eride~ilrVelU8.nce'·lOet 
motoren en paarden", aldus HoI. 
~''¢U::Oj:!l~~{mJ\i14"dverleg 

voereninet dllp-6litie oveiwater al
lemaal kan vel'beteren. "Een bet~ 
re verlichting IOU niet gek ziin." 
Politie en wijkbureau zijn overi
gens al bezig met plannen voor de 
verbetering van de veiligheid op 
het Zandpad. Dasrbii wordt ge
dacht aan het aanleggen van een 
parkeerplaats en het weghalen van 
beplanting, zooat onverlaten zich 

niet zo gemakkelijk kunnen ver
schuilen. De Rode Draad wi! zich 
in Utrecht opwerpen a1s intenne
diair lussen politie en prohtituees. 
"De organisatiegraad is heellaag, 
maar wi) kamen up voor iedere 
prostituee, daar zijn we vakbond 
vaor", aldus Hoi. 

Utrecht5 Nl~uwsblad 
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Je was meer hoer
 
dan sommigen
 

van ons
 
Wic :Lich in de geseh;edcnis van de 
naoorlogse vrouwenbeweging in 
Nederland verdiept. merkt tot zij n 
verbazing dat er nauwelijks aan
dacht besteed wordt aan thema's 
als een llelijke vt:rdeling van werk, 
ofzelts abortus. De strijd om de ge
lijkhcid van de seksen blijkt zil'h in 
hoofdzaak op het erorische front af 
te spclen. De vro\lwen kerea zich 
vooral tegen de 'erotisering van de 
on~elijkhcidsvcrhoudingen'en lij
dens de tweede feminislische golf 
lijkt een goede heteroverhouding 
eieenlijk mindel' waard Ie 7ijn dan 
een Iesbische relatie, Want hoe 
dan ook, vrouwen wordr.n in de 
eerste pillars io bed door de man
nell onderrirukt en misbluikt. En 
het cTBste voorbeeld daarvan yond 
men de prostitutie. De prostituees 
l.elf eehtcr, die soms ook actlef fe
ministe waren, vuelden zich hele-
maal niel onderdrukt. Zij waren 
van mening dat lij net als andere 
vrouwen zelf oVer hun lichaam 
moeslen kunnen beschikken. 
Daartoe richtteo Lij aCliegroepcn 
op, gesteund door feministische 
organisalies. Zo Dakin N erlerl~nel. 

Daar werd de hoereaorganisatie 
'de Rode Draad' opgericht, in (Ic 
rug gesteund door in aetievoeren 
ervaren feministes, velzameld in 
'de Roze Draad'. De hoeren zagen 
andere vrouwen doorgaans als 
'theemulSen', die hun man geen 
seks durfden Ie weigeren, orodat ze 
financieel vau hem afhankelijk wa
ren of hem in bed iets elftra wilden 
aftroggelen. En in reministische 
kring werd wei gesteld da\ de Icwin
lessens van de prostituee iels is dat 
ill elke vrouw zit: het vermogen 
sel<sueel actief te zijn, initiatief Ie 
nemen, uitdagend tc zijn. 

De Amelikaanse superfeminis
te Camille Paglia noemt de ~oer 

,"'-> zelfs een voorber.ld voor de vrouw: 
?' 'She lives by ber wits a.~ much as 
-<'. her body. She is a psychologist, ac
~<-. tor, and dancer, a pelfomlance ar
C~l tist of hyperdeyeloped sexual ima(,....1 

gination.' Voor hM.r is zc het sym
bool van de 'ultimate liberated wo""... -. man'. De brave feministes van de 

.0 Roze Draad gingen enthousiast..... 
--< mee met deze idt:eeo en ze trokkena,
 
'd T-shirts asn met de tekst 'Good
 
r.J girls go to heaven, bad girls go eve
'" rywhere'. Het 'kunstroatil;e' 00:x~ 

'--~ derscheid luSSen falSoenhjke en 
:>:: onfatsoenlijke vrouwen moest"'" 

worden doorbroken, meenden ze. 

Het stigma 'hoer' was een geuzen
naam geworden. 

De vrouwcn van de Roze Draad 
traden, zoals het in de sociale we
tcnsehappen wordt aangl:duid, op 
als 'zaakwllllmemers' voor de 
prostituees. Zij behartillden vanuit 
hun organisatie.ervaring op be
kwame wij;;e de belangen van een 
groep die va II dit soort :zakCll wei
nig kllas gegcten had. Maar de 
kennis waannce de zaakwaame
mers moesten welken was wei de 
ervaringskeonis van de prostitu
ees, de 'enige echle kennis'. De 
kcnnis die ze van de insiders in de
ze tOI nu toe marginale wereld 
OloeSlen ovememcn. Het is ~n 

patroon dat zich bij minderheids
groepen regelmatig aftekenl. de 
b"itenstaanders worden gevestig
den en de gevesrigden buitenstaan
ders. 

Een van de rot bllitenstaanders 
gewordell zaakwll.amemers voor 
de hoeren, Hansjc Verbeek, heeft 
haar ervaringen als secretaris bij 
de Rode Draad sol.iologisercnd op 
schrif't gestcld (Goede bcdoelingen. 
zaakwaarnemen in cen hoerenorga
nismie). Ze schrij f\ hoe 'i.e asnvan
k.elijk oomisbaar was voor de Ro
de Oraad en de hoeren overal 
moest vertegenwoordigen. Op de 
dUllr wordt ze eehter terzijde ge
schoven. Dank.z:ij de Rode Draad 
is bet stigma overwonnen en heeft 
het zellbeeld van de hoeren de 
glans gekfegcn van de hddin die 
het moet opnemen tegen de onder
drukkende maats<;happij. En, zegt 
Verbeck, die heldenstatus wordt 
gesuggereerd door de houding van 
de 7.aa/(waamcmers, die hel OD

reeht dat de pnJstituees wordt aall 
gerlaan proberen gued Ie maken. 
Die heldenstatus is natuurlijk cen 
iIIusie, mallr de zaakWaamemer is 
door Oit proces zodanig builen
staander geworden dat hij zil'h 
buitengesloten voelt. Verbeek 
VQelt zich afgewezen en staakt het 
se<:retariaal. Maar wanneer Ze 
voor het tienjarig bestaan nug een.~ 
bij de Rode Draad komt, leg! een 
vooraanstaande boer tegen hasr 
dal ze haar nooit aJs buitenstaan
der ha!lgezicn: 'Jij was meer hoer 
dan sornmigen VlUl on~'. En Ver
beek vnelt zich ondanks Jidl2.clf 
gevleid door die opmerldng. 

J,\,N CODSCHA LJ( 
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'Amsterdams hoerdom' niet veel 
veranderd in loop der eeuwen 
AMSTERDAM - Dnrgemeester 
PatlJn van Amstenlam had 
eerst de gescl1iedenisbot'lten 
lIloeten ICZCll voordat hij drle 
tnlljoen gulden stat< in. de 
splintemlellwe tippe!zoof':. De 
historie leert Immers dat de 
ttppelaarst.er In de hoofdstad 
zicll nlet laat stIIren. Net al S IIU, 

was het noD i t dm Ie op cI e Knl is
baan, een min of mt'cr 'ge
c1oogd' t1ppelgebied waar de 
'nachtlc)opster' haar Idant be
vredlgd~ jn steegjes of partie
ken. Eeuwenlang werl<ten Am
sterdamse prostltuees veel lie
ver in hoerhulzen Wdar een 
'hoe renwaard in' de scepter 
zwaaide. 

Oat bl ijkt 1I it het proefschrift 'Het 
Amsterdams hoerdom, prostit\.l 
tie ill de zevenli~ndeen achtticll 
de eCllw' wnarop Lotte vnn de Pol 
v3ndaag promoveert aan de Eras
mus Un ivcrsitf'it in Rotterdam. 
Nog nooH eerder is de 'prostil IIric
sImI" 20 doorwroch t onder"lOchl. 
His torid Yond en he t on de!Werp 
altijd onbclangrijk en voor31 00

f:moelllijk. 
Het klassieke prallel v:m eell pms
titlle(! lIit die tijd was eeo alleen
st;]J ode jonge vrol1W: nilaister, 
breister of textiel<lrhcidster villl 
hefoep. i\nnoedc W:lS de bcbng
rij kslc llrij rvcerom Ie ki('7.(>l\ vonr 
'het vak·. 7.(.' hadc!cll illlnlcrs gl'rn 

echtgenoot die hen onrlr.rhield. 
Dc mceste proslituees waren 
geen gcboren Amsrerdammers, 
ze kwamen vOOf[lamelijk l1it de 
nabij gelegen provio,iesteden. 
Volgcns de wet was elke vorm van 
'hoercrij' strafba:lr.lGantcn, pros
t j tut>es en hoerenwaarrl inn cn 
konden ~ch ter slot en grendel be
landeo alsdc politi(' hen berraptt>. 
De l10eren z('lf kregen eerst cen 
waarschuwiog. nij een lwecde ar
restatir werden 7.e de stad uitge
zrt waarop cen gevaogcnisstr<lf 
volzde van geOliddeld drie m;Jan· 
den tot een jailr. 
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Vernederend
 
lIoewel d~ politic slrikt de 01'

dracht had Olll proslitutie uit te
 
rociell, werd rr door de Amster

damse diendf'rs behoorlijk vaak
 
door de vingers gekeken. 'Hoere

rij' werd bcschollwd als ern nood
 
zakelijk kW:lad dat in een haven

slad .. W:lar l"l'gell11atig SCkSlll'l'1 
opgl'wOIHIl'n zceliec1cll lJinnell
slroomden, eigenlijk niet kon 
wordell ui tgcbanncn. De straITen 
voor prostituees in Amsterdam 
waren dan oak Iichter dan in bij
voorbeeld Den Haag. Hierwerden 
opgepakte hoeren up een verne
derende wijze tentoongcsteld in 
een draaikooi.
 
En net als tegenwoordig gold oak
 
in de zevcntiende en nelltliende
 
eeuw dat de hoofdstad het slneht·
 
offer werd van haar ('igen, tole·
 
r:mte belrid. De RoltcrJamse
 
hocr Calharina vnn 1.00, die ill
 
1728 werd gearr(':slecrd in Am
 
slenlillll, verld:larde tegellOver de
 
r('chler dar z(': de Maasstn(\ had
 
verlaten, omdat "de jachl op de
 
hoererij da<tr scherper was d:Jl1
 
hicr." Oil srhoot de Amsterdn01se
 
justitie in het verkeerde [({'elgat
 
waarna Catharina gehaast ielS an

ders verwn.
 
Het I ibl'ra Ie Amsterda m h<ld DVe

rigellS :Jbsolllllt geen bcgrip voor
 
gClrouwde l1lillln(;'n die zich
 
schlildig Illil<lklen ;j:Jll '!Joert>rij'.
 

20 werd de 4J:jarige Piele'r Rib

bens - vrollW en kind woonden in
 
Zeela nd - in 1'/42 veroordeeId lot
 
drie jaar gev:mgenisstraf, krecg
 
400811lden boete en hij werd voor
 
vij ftigj aa r verba nnen uit H011 and
 
en West-Friesland. Oat cJl' Zeeu w
 
in Amsterdam een 'hoerhuishou

<I('n' runde, was niet zo erg. Maar
 
vour het overspe\ met hoeren

waardin Anna RODS, rekende jus

titie een zware stnlf.
 

Geen pooiers 
In hel bijna SOD p:lgina's dlkl<e 
proefsch ri ft kom t hI' t woo rd !Joo j
1."1" Iliet VOOl'. In tcgenstelling tot 
nn W:lS de organisntie V<ln prosti
tu t ie dest ijds rrrotendeels i0 han
den vnn vrouwen. Ze runden f.en 
hoerhUis. waar Zl" prosti tures ver
zorgden en hf.n tegen betdling 
kost en inwoninggaven. Mef'rd:ln 
de helft v:1l1 de hoerenwaardin
0('11 W:lS a lIeC'nst:lan<!. Amster· 
dam kl'IHI(' in dieperiodeeell rors 
v["(lllw('ll()verSchOI en hel <lrijvt'll 

van ren lloerhuishouden zorgde 
vooreen aardige boterham. 
Wanneer een vrouw wei samen 
met haar eehtgenoot een hoer· 
huis had en het stel werd doorde 
politic opgcp<lkt, kreeg de man 
mecstal E'en lichtere straf. Menig 
~earresteerde waard verschool 
zich achIer zijn vrO\lw en brweer
de dat hij n iets met het hoerhuis 
te maken had. Ofnog erger: zelfs 
niet wist dat zijn vrouw zich met 
etergelijke onkuise laken bezig· 
hield. 

Hoewel het historische boekwerk 
vooral vee! overeenkomsten laat 
zien tllssen vroeger en nu, wordt 
tllssen de rc?,els door een opval· 
Jend verschiJ zicJu baar: de klant 
moest wveel mogelijk kleren 
nanhoudcn, blootvrijen was vies. 

Het Amsterdam~hoerdom. prostl 
tutle In do 7.e"onthlnde en Beht
tienda eeuw, u;tgo""rlj Wer.. ldbi
bHotheek. 493 pllgilln's, 59,50 
gulden. 

Geld2!s Dagtl;d 
2H"11.'9f 
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