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Boek ‘Patricia Perquin’ leidt tot 
politieke actie 

Burgemeester Eberhard van der Laan is zeer enthousiast over het boek van 
Patricia Perquin (pseudoniem), ‘Achter het raam op de Wallen’, dat drie maanden geleden bij Uitgeverij 
Prometheus verscheen. “Het boek heeft mij gegrepen en geeft een zeer duidelijk beeld van hoe het er op de 
wallen aan toegaat.” Hij zei dit tijdens zijn bezoek aan de Eerste Kamer waar hij hamerde op het belang zo snel 
mogelijk een zogeheten prostitutiewet voor te bereiden en in te voeren. 

Het is de eerste keer dat de burgemeester van Amsterdam zich zo expliciet uitspreekt over de aanpak van 
mensenhandel en de rechten van prostituees in de hoofdstad. Hij is evenwel niet de eerste Amsterdamse 
politicus die zich over het boek uitliet. Eerder vertelde ook Lodewijk Asscher dat Perquins boek zeer gedegen en 
goed geschreven is. “Wie een realistisch beeld wil hebben van hoe het er op de Wallen aan toegaat moet het 
boek van Perquin maar lezen.” 

Afgelopen vrijdag kwam Amsterdam met de prostitutienota om de positie van prostituees op de Wallen beter te 
beschermen. In die nota zijn enkele zeer belangrijke aanbevelingen, waar Perquin in haar boek al over schreef, 
opgenomen. Zo zou er een verbod moeten komen op dubbele shifts, moeten de kamerverhuurders meer 
gecontroleerd worden (zo wordt uitbuiting van de vrouwen tegengegaan) en moeten er roosters komen waarop 
duidelijk de werkuren van de vrouwen vermeld staan. Deze maatregel zou er tevens voor kunnen zorgen dat de 
stroom zwart geld die kamerverhuurders regelmatig genereren, afneemt. Ook dit beschrijft Perquin in Achter het 
raam op de Wallen. 
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De afgelopen maanden heeft Patricia Perquin vele gesprekken gevoerd met Lodewijk Asscher en zijn 
medewerkers naar aanleiding van haar boek. Inmiddels is zij gevraagd door de gemeente als adviseur met 
betrekking tot prostitutievraagstukken.  

Over het boek: 
Zes jaar geleden was Patricia Perquin een ambitieuze vrouw van midden dertig. Ze had een leuke vriend, een 
droombaan in de creatieve sector, een fijne familie en veel vrienden. Maar haar relatie ging uit, en Patricia stortte 
zich in het nachtleven. Zonder het te beseffen raakte ze in een mum van tijd koopverslaafd en bouwde ze een 
schuld op van anderhalve ton. Een vriendin suggereerde de prostitutie om haar schulden af te betalen. No way, 
dacht ze. Maar drie weken later stond ze op de Amsterdamse Wallen. Achter een raam. 

‘Achter het raam op de Wallen’ is het ware verhaal van Patricia, een slimme en zelfstandige vrouw, die vrijwillig 
koos voor een beroep dat met raadsels en vooroordelen is omgeven. Het laat het leven op de Wallen zien zoals 
het is, soms hilarisch, soms ronduit weerzinwekkend. 

‘Achter het raam op de Wallen’ begon als feuilleton in Het Parool en het Algemeen Dagblad, waar het binnen 
korte tijd talk of the town was; vele media sprongen er direct bovenop. Maar wat er in dat feuilleton stond, is 
slechts een fractie van het complete verhaal. Patricia Perquin beschrijft de ins en outs van de betaalde liefde van 
binnenuit, met een scherpe pen. Maar bovenal gunt zij de lezer een blik in haar ziel en laat zij zien wat haar 
ervaringen met haar deden. 

Patricia Perquin (pseudoniem) werkte, voordat zij in de prostitutie terechtkwam, in de mediawereld, waar ze erg 
succesvol was. Inmiddels is er van het boek ‘Achter het raam op de Wallen’ een derde druk verschenen.  
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