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Klanten prostituees hopen dat verbod er niet komt.
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‘Voor veiligheid van de meisjes’

VINCENT BIJLO
‘Zeg, loop jij soms
wel eens hoer?’
,,Staat er nog wat in de krant?”
,,Ehm, steeds meer vrouwen gaan motorrijden, levensgevaarlijk.
KPN verkoopt glasvezelabonnementen, terwijl er geen glasvezel
is, stelletje oplichters, en Badr Hari gaat zijn wereldtitel verdedigen, in Zagreb.”
,,Geldt dat horecaverbod daar dan ook?”
,,Ja, Estelle smeert van tevoren boterhammetjes. En wat verder…
Hé, gaat het nou nog steeds over dat verbod op hoerenlopen? Nederlandse media zijn net koeien. Ze kunnen dagen blijven herkauwen.”
,,Het is toch moedig dat Myrthe Hilkens iets wil doen aan de
vrouwenhandel?”
,,Ja, uiteraard, maar waarom is dan de klant de lul? Wat een bekrompenheid zeg.”
,,Waarom reageer jij daar zo fel op? Loop jij soms wel eens hoer?
Werk jij niet over als je mij om zes
uur opbelt, terwijl het eten al op
staat? Ik had al zo’n vermoeden, ik
rook het aan je, gisteravond, en voor
overwerken had je veel te veel kleur
in je gezicht .”
,,Ik loop nooit hoer.”
,,Nee, daar ben je te lui voor, je loopt
niet, je gaat met de auto.”
,,Schat, ik hou alleen van jou en ik
zou nooit…”
,,Hoeren hebben niets met houden
van te maken, waarom zeg je dat
nou toch steeds, dat je van me
houdt, dat is heel verdacht. Je was ook veel te aardig voor me, gisteravond. Of het warm genoeg was in huis, of ik een glaasje wijn
wilde, of je een gezellig toastje zou maken, je stak zelfs kaarsen
aan, je wilde mijn voeten masseren, dat doe je anders nooit. Nu
weet ik waarom je dat allemaal deed en waarom jij tegen dat verbod bent.”
,,Ik ga niet naar de hoeren, niet te voet, met de ﬁets, de auto, de
trein.”
,,Nee, met dat stepje zeker, dat je altijd achterin hebt liggen, voor
als je ver van je afspraken moet parkeren.”
,,Het gaat mij om het principe. Waarom wordt alles op de klanten
afgewenteld? Als je tegen de handel in tropisch hardhout bent,
verbied je tropisch hardhout en niet het timmeren en zagen.”
,,Je bent een seksist, vrouwen zijn wel even
wat meer dan een plank hout zeg. Als het
aan jouw soort mannen ligt, verandert er
nooit wat. Alles wat je onderneemt, denken jullie, werkt averechts. Dan gaan ze
ondergronds. En dat moeten we niet
hebben hè, dan zijn ze niet meer zo gemakkelijk bereikbaar, per stepje. Een
keurmerk, een vignet, ja, dat zal helpen, u herkent de eerlijke hoer aan
het Rob Oudkerk-keurmerk.”
,,Met jou valt niet te praten. Ik ga
naar kantoor, reken maar niet op
mij met eten.”
,,Nee, zal ik niet doen, en doe haar
de groeten.”
Zo, die is weg, de klootzak. Een gigololoopverbod, daar heb ik Hilkens
nog niet over gehoord. Als hij dan toch
niet thuis komt eten…

‘Nu weet ik
waarom jij
tegen dat
verbod
bent’

De Amsterdamse Wallen: verschillende mannen met een gezamenlijk doel: een blik op de vrouwen achter de etalageruiten en seks. FOTO’S MARCO OKHUIZEN

‘Hypocriet, ja, wat verwacht
je dan van een hoerenloper?’
Van statige heren tot verlopen types: allerlei
mannen komen naar de Wallen voor betaalde
seks. PvdA en ChristenUnie overwegen of zij beboet moeten worden. De hoerenlopers zelf
hopen dat dat niet doorgaat: ‘Voor de veiligheid
van de meisjes.’

D

e laatste gezinnen verlaten rond 18.00 uur
het epicentrum van het
Wallengebied,
het
rondje rondom de
Oude Kerk, en maken
plaats voor schreeuwende toeristen, chique mannen in
pak, eenzame types onder invloed
en frisse Nederlandse jongens. Verschillende mannen met een gezamenlijk doel: een blik op de vrouwen achter de etalageruiten en seks.
Milo (35) uit Montenegro kijkt
aandachtig naar de vrouwen in de
St. Annendwarsstraat. ,,Ik kijk alleen,’’ zegt hij. ,,Dat doe ik af en toe;
ik ben alleen en vind veel van de
meisjes prachtig.’’ Dat hij niet over
de drempel stapt, heeft een reden:
,,Het is voor mij een schrikbeeld dat
je dochter hier staat. Ik ken verhalen van vrienden in mijn land die
meisjes uit hun dorp zien vertrekken voor werk. Zij gaan naar Nederland, Duitsland en België en keren
niet meer terug. Die eindigen hier.’’
Milo vat in een notendop de kri-

COEN VAN DE VEN

tiek van tegenstanders op legale
prostitutie samen. Deze week zei
Myrthe Hilkens, Tweede Kamerlid
voor de PvdA, in deze krant dat de
meeste prostituees elke dag worden
verkracht. Zij gaat vandaag naar
Zweden om te onderzoeken wat het
oplevert om hoerenlopen strafbaar
te maken en zwengelt daarmee een
decennia oude discussie aan.
Op de Amsterdamse Wallen is het
nieuws nog niet aangekomen. De
ronddwalende mannen lijken vooral
druk met moed verzamelen en lijden aan keuzestress.
,,Ik loop al een half uur rond,
maar weet nog steeds niet wie ik
moet kiezen,’’ zegt grafisch vormgever Cedric (30) uit Frankrijk. Het is
voor hem de eerste keer, zijn vrienden heeft hij in het hotel achtergelaten. Zijn vriendin in Parijs is op de
hoogte van zijn escapade. ,,Ook zij
vindt het bijzonder dat het hier
kan.’’
Cedric moet nog wel een meisje
kiezen voor zijn ‘bijzondere moment’. ,,Ik heb er al een aantal op het

oog. Ze moet in elk geval lachen,
want ik wil dat zij het ook leuk
vindt.’’ En in Amsterdam denkt hij
die oprechte lach te kunnen vinden.
,,Hier is het goed geregeld, maar in
Frankrijk zou ik dit niet durven;
vrouwen werken daar gedwongen.’’
In Nederland niet dan? Werken hier
alle vrouwen vrijwillig en vrolijk?
Als hij dat wist, zou hij wegblijven,
beweert hij.
Betaalde seks mag in het parlement besproken worden, in het befaamde Red Light District zelf praten alleen de toeristen en jonge jon-

Allessandro

‘Hier zijn de
vrouwen vrij
en loop je geen
kans op ziektes’
gens erover. De grijzende vijftigers
in hun dure Burberryjassen lijken
een zwijgplicht te hebben. Zij verlaten koeltjes en zonder applaus van
vrienden – zoals bij toeristen
meestal gebeurt – de sekskamers en
lopen dan met snelle pas richting
Warmoesstraat; daar rechten ze hun
rug en verlaten ze de schimmige
Amsterdamse wijk. Als ze aangesproken worden, antwoorden ze

niet en lopen ze met ferme pas door.
Andere eenlingen willen soms wel
praten. Zoals Stanley (35), die wekelijks naar zijn betaalde minnares
gaat en zich altijd hetzelfde voorbereidt: hij rookt een paar joints,
drinkt wat biertjes en gaat naar binnen. ,,Ik ga altijd naar hetzelfde
hoertje. De meeste vrouwen hier
zijn net een kassa, maar bij haar
blijf ik altijd hangen voor een
praatje.’’ Waar ze het over hebben?
,,Het nieuws, haar dag, gewoon het
leven eigenlijk.’’
Dat hij thuis een onwetende
vrouw heeft, is geen probleem. ,,Ik
moet gewoon mijn eitje kwijt, ik kan
niet elke dag met dezelfde vrouw
naar bed.’’ Zijn wekelijkse twintigminutenaffaire kost hem 35 euro.
,,Ik kan het net betalen, ik heb op
dit moment geen werk, dus ik spaar
het van mijn uitkering.’’
,,Ik ben opgegroeid tussen de bordelen in de tijd dat het nog leuk
was. Wij wisten niet beter en kenden de meisjes,’’ zegt Wim (74), terwijl hij kijkt naar de grote groepen
mannen die zich door de nauwe
Trompettersteeg wurmen. ,,Toen ik
wat ouder was, lieten die buurmeisjes wel eens de gordijntjes open
zodat ik stiekem kon kijken als er
een klant was.’’
Met weemoed blikt hij terug. ,,Ik
ben als jongeman één keer binnen
geweest, maar ben nu al lang impotent. Het hoeft van mij ook niet

meer, het is hier mensonterend geworden.’’
De toeristen zien de Wallen graag
als plek waar prostituees met plezier werken en waar je zonder gewetensbezwaren kunt binnenstappen.
,,In mijn land is dit ondenkbaar,’’
zegt de Italiaanse arts Allessandro
(35). ,,Daar gebeurt het wel, maar allemaal stiekem. Hier zijn de vrouwen vrij en loop je geen kans op
ziektes.’’ Volgens Cedric is legale
prostitutie de beste manier om
vrouwenhandel te bestrijden. ,,Dan
kun je ze helpen als er problemen
zijn en betalen ze belasting. Er is
meer controle zo.’’
Zelfs Milo, die de schrijnende verhalen uit eigen land kent, is tegen
een verbod. ,,Waar gaan ze dan
heen? Een verborgen bordeel lijkt
me slechter.’’ Stanley bevestigt Milo’s
vermoedens: ,,Als dit niet meer mag,
zoek ik alsnog een manier om aan
mijn trekken te komen. Ik ben een
man en heb mijn behoeftes.’’
De enige voorstander van een verbod op betaalde seks is Thomas. De
jonge ict’er bezocht 2 maanden geleden voor het eerst een prostituee
en is nu op pad voor deel twee. ,,Ze
zouden het moeten afschaffen, maar
ik ben blij dat het nog kan. Eigenlijk
hartstikke hypocriet, maar wat verwacht je van een hoerenloper?’’
Op Wim na zijn alle
namen gefingeerd.

Voor- en tegenstanders: Strenge
regels zijn nodig in seksbranche
PvdA-Kamerlid
Myrthe Hilkens
reist vandaag
naar Zweden
om een verbod
op hoerenlopen te onderzoeken.

DEBORAH JONGEJAN
DEN HAAG • Helpt een verbod

op hoerenlopen tegen gedwongen prostitutie? Waarschijnlijk
wel, denkt hulpverlener Marijke
Bakker. Mensenhandel wordt
dan juist onzichtbaar, vreest
deskundige Corinne Dettmeijer.
Maar dat er iets moet veranderen in de Nederlandse seksbranche staat vast.
,,Een tijdje terug stond een
meisje uit Roemenië achter het
raam. Iedereen die langsliep zag
dat er iets niet klopte,’’ vertelt
Bakker van de christelijke hulpverleningsorganisatie Het
Scharlaken Koord. ,,Ze stond te
trillen. De politie nam haar mee
naar een veilige omgeving om
te praten. Ze was 18, sprak geen
woord Nederlands of Engels,
maar stond keurig ingeschreven. De politie vroeg het meisje:
wil je dit? Ze antwoordde ja.
Het enige wat erop zat was haar
terugbrengen naar het raam.’’
Bakker wil maar zeggen: er
moet iets veranderen. ,,Veel
schrijnende situaties vinden
plaats binnen de wet. Het is een
groot contrast. Door legalisering
van prostitutie is mensenhandel
toegenomen. Het zou goed zijn
om het weer strafbaar te stellen.’’
In Zweden worden hoerenlopers bestraft. Terwijl de prostituees vrijuit gaan, riskeren de
bezoekers een boete of celstraf
plus therapie. PvdA-Kamerlid
Myrthe Hilkens reist vandaag
met Gert-Jan Segers van de
ChristenUnie naar Zweden om
de voor- en nadelen te onderzoeken.

Volgens de Zweedse Rapporteur
Mensenhandel Kajsa Wahlberg,
die onder de politie valt, is het
beleid een groot succes. De
straatprostitutie is volgens haar
gehalveerd en het land zou minder aantrekkelijk zijn voor mensenhandelaars.
Maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor, zegt Corinne
Dettmeijer, ‘onze’ onafhankelijke Rapporteur Mensenhandel.
Ze vreest dat pooiers ondergronds gaan, als Nederland hoerenlopen verbiedt. ,,Het
Zweedse model gaat ervan uit
dat als je het verbiedt, het niet
bestaat. Maar dat is onzin. In
Nederland komen meer zaken
van mensenhandel voor de
rechter, maar dat komt doordat
het bij ons meer zichtbaar is.’’
Dat is geen argument om de legalisering voort te zetten, vindt
hulpverlener Bakker. ,,Als klanten een prostituee weten te vinden, kan de politie dat ook. Dan
kun je tenminste ingrijpen.’’
Dettmeijer ziet ook een positieve kant aan het Zweedse
model. ,,Op scholen wordt voor-

lichting gegeven over seksuele
normen en waarden, dat is
goed. Door de legalisering is het
stigma op prostitutie afgenomen, maar de keerzijde is dat
het is genormaliseerd.’’
De Rapporteur Mensenhandel
en de hulpverlener zijn het erover eens dat de Nederlandse
wet nu niet voldoet. Veel vrouwen worden gedwongen hun lichaam te verkopen. ,,Er is behoefte aan strengere regels.
Mensenhandelaren hebben het
hier nu wel makkelijk. Je moet
barrières opwerpen om meisjes
te beschermen,’’ zegt Dettmeijer.
Ze heeft haar hoop gevestigd op
de Eerste Kamer. Die heeft een
wet aangehouden, die is bedoeld om de misstanden tegen
te gaan. Hierin is geregeld dat
vrouwen 21 jaar moeten zijn
voordat ze de prostitutie in
mogen (in plaats van 18), dat ze
zich moeten registreren en dat
bezoekers moeten controleren
of de vrouwen het werk vrijwillig doen. Binnenkort wordt bekend wat er met de wet gaat gebeuren.

VINCENT BIJLO
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Gemeente Den Haag trekt huur
moskeeruimte imam Fawaz in
DEN HAAG • De gemeente Den

Haag heeft voorkomen dat imam
Fawaz Jneid een gebedshuis zou
openen in een oud schoolgebouw.
De omstreden salaﬁstische imam
wilde morgen al een eerste gebedsdienst houden in het pand aan de
Beresteinlaan.
De stichting van de imam, Qanitoen, had niet aangegeven dat het
de bedoeling was om er een moskee te vestigen, aldus de woordvoerder van wethouder Marnix
Norder (stadsontwikkeling en integratie) vandaag. De gemeente is

eigenaar van het pand. ,,We stonden op het punt om het huurcontract te tekenen toen we erachter
kwamen.’’ De voorlopige huurovereenkomst is ingetrokken omdat
een gebedsruimte niet past in het
bestemmingsplan. ,,De stichting
heeft de sleutel weer teruggeven.’’
De Syrisch-Libanese Fawaz
Jneid werd vorig jaar als hoofdimam ontslagen door de salaﬁstische As-Soennahmoskee. Hij zou
onwettig huwelijken hebben gesloten en het moskeebestuur dwars
hebben gezeten.

