door FRANS BOSMAN
- Terwijl het
meisje achter 'het
ra<ll11 in de Korte Konjl's
.,0ul'(Sleeg eell kJanl blunell
[:lOll ~n .:le gonlijnen sluit.
gJal boven bij de bordeel
houdster de schaal mel kaas
en leverworst rondo Zes onder·
"emen in de raamprostio'lil'
zijn op haar bovenwoning hij
el kaa r gekoml'n om hun gal te
spuwen over het nleuwe ge·
rneentelijke prostitutlebeleid.
"De gemeente dreigt van ons
'wI lighr dlSfrict een dtad light dis·
Irkr te maken." zegt een van
hen. "We voelen ons behandeld
als pooiers. terwijl we nette on
dernemers zijn en keurig onze
belasling belalen."
Het sleekt hen dat de gemeen
,eraad zonder noemenswaardig
overleg mel de branche cri~ria
heeft vaslgesteld waar de bar
dee Ihouders zich per 1 januari
.\an moeleo houden. Het gaat am
z~ventig sekselubs en 420 ramen
verdetld over 242 borde len.
Jl'zeJ( prostitueren mag. maar
~e\egenheidgeven lot prostitutie
is stratbaar volgens het Wetboek
\'an SrrafrlZ'cht (art. lSD-bis) en
dat is precies wat de verhuurders
doen. D~ gemeente loopt vooruit
OJ' het schrappen van het bor·
deelverbod l'O wil de onutane
praktijk op de Burgwallen. het
Smgelgebied en De Pijp alvast re
gelen.
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Licht op Wallen gaat oit bij
verbod illegale prostituees
PrOStil uliebedrij\'en die lot nu
toe .....erden gedoogd. kunnen
voor 1 januari een gedoogbe
schikking aanvragen. Explo;tan·
len die na die datum geen be·
schikleing hebben. moeten de-.
tent sluiten. Om aan de gedoog'
besehikking Ie komen is een ge
schiktheidsv('fklaring nooduke
lijk.
De Stedelijl<e WOl\ingdienst
geeft zo'n verklaring afwanneer
de inrichting Viln Ilet uedrijf vol
doet aan strikte voorschriften op
het gebied van inrlchting. hygie·
ne en brandvelligheid. Voor be·
sloten clubs. raamprostitutie en
voor bedrljven die pees kamer
tjes verhunm zijn nauw om
schreven regels v3stgeSteld.
Elke werkruimte in de raam
proslitutie moet bij voorbeeld
zijn voorzien van een waslafel
met warm en koud ~tromend wa
ter en van een afsluitbare hangl·
leg-kast en er moet per viJfwerk·
ruimtes ten minstc eell TOiler
aanwezig zijn.
De exploitamen in de raam·
prostitutie zijn het met de dsen
helemaal eells. maar hadden
graag wat me!"r overleg gezien.

Nu al dreii:en sommige regeltjes

bizarre siluaties Ie leiden,
"Veel vrouwen willen uit angst
voor bel ovi ng hun spullen niet
op hun k~mer bewaren. Die heb
ben een kaSI op een hogere ver
dleping staan. Die lui op het ge·
meentehuis beslim,'" alles van·
achIer hun bur~au. Ze weten
nieu van de branr.he."
Een geschiktheidsverklaring
kost zeshonderd gulden. DaM
komt voor elke werkruimte nog
eens zeshonderd gulden boven·
op. Een bedrag dat voor iedere
vijf werkruimtes nog eens eXIra
wordt verhoogd met zeshonderd
gUlden terwijl de gedoogbe~chik·
king 960 gulden 1<ost. "D~ ge·
meente gebruikt de prostitutie
als melkkoe." vinden ze. "Voor
een hotel met acht kamers - toch
uok een verblijfsinrichting - be
laal je zeshonderd gulden aan le
ges. voor een prostitutiebedrijf
m~t arht werkrllimfen betaal je
zesduizenll gulden."
Het is onrec hl\laan!ig vinclen
ze. maar niE."1 olloverkomelijk.
Oat ligt anMrs met het verbod op
ill~ga Ie vrouwen. De onderne·
mel'S komen hiertegell in op·
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erop dat drick wart van de mel!'
jcs ilIegaa1 is.
"Het lichl op de Wallen ga~l
uit wanneer zij hE."t land uir moe·
IE."n,'· dreigen lie exploitJnlen
"En d;l: moelcn Zl:, "'ant w" K;';·
gen pas een gedoogbesch iklo n~
Oils we kunnen aamoncll d;)l er
gee n illegale vrouwe n ,jchter d"
ramen zilten. Zo breek, Amster
dam de grool!t!' toeri~[i5Chc at
Iractie van de stad af."
De exploitanren denkrn dal de
vrouwen zullen onderduikrn
"De prostitul ie 201 I zich uver (i(
woonwijken verspreiden. Daar
mee ve rgroot de gemeente aHeen
maar de kans dat de illegale pros·
tituees in h3"nden van criminl'lc
elemenlen komel1."
In plaats van de i1Jegale vrou·
well ~ao te pOlkkI'n ZOU de ge·
doogbe.chikklng moeten war·
den llebruikt om het kaf van hel
koren te scheiden. vinden ze.
Want vijf procent van de colle
ga's deugt niel, s<.:hatten zij.
Mariska Majoor va n het Prosl j.
IUli~ Informatil.' Centrum heeft
de el'r5te huilt'nde vrouwen a)
binnen gehad. "Er moe, een
overgangsbeleid komell_ Nu wor
den de ze Ifsta ndigl' vrou well
aangepakr terwijl de l'egl'hng be
doeld is om vrouwenhandcl Ie·
gen te gaOl fl. Elke v.:hll'nO na de
koffie. groet ik mijn twee ZlJid·
amerikaanse buurvrouwen me[
een kusje op hun buik. W.'lnneer
die het land Uil moelen. flip ik de
pan uit."
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stJnd, "Als dal beleid doorgaal.
gaan we kapot," voorspelt een
van de expJoitanten. Volgens ge
zneentl'woordvoerder
Richard
l.a neee is het allemaaJ zo klau
als een klonrje. Waarom zou je
binnen tle prostitlltie wei iIIl'gale
vrouwen gedogen trrwijl jt ille·
gale naaiateliers oprole? De on·
deornemers moeten niet zellren.
vindt eell geagiteerde Lanc~e.
"We gaao in januari hellS geen
jacht oj) iIIegalen beginnen." Oat
wordt bevestigd door polilie·
woortlvoerderWilting, "We heb
ben ooze handen al vol aan eri·
minele illegaJen."
Hel is ~en toezeggi ng die de
exploitamen in de ra<lrnpro~tit\l·
tie nog nil't heboen gl'hoord. "De
gemeente noch hoofdinspecteur
G, Kramer van bureau Warmoes
straat heeft ons dar willen bela·
vell."
H. Seholtens. cllrecteur v;ln de
Mr A. de Graafstiehtillg. schat
h~t aantal iJlegale prostiJUees op
de Wallen op vijftig procent, De
Rode Draad. de belangenvereni
ging van prostiruees, sehat het
aamal op zestig pro·cent en de
bordeelhoutlers zelf houden het
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