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Voorwoord

PM
TEKST: MARJA SIJPESTEIN 

PM staat voor het Prostitutie Magazine, een co-
productie van de Oogst en Scharlaken Koord, 
uitgebracht ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan 
van Scharlaken Koord. Met dank aan de moedige 
vrouwen die hun persoonlijke verhaal in dit magazine 
wilden delen. En aan de vele deskundigen voor – 
ieder vanuit eigen invalshoek – hun kennis, visie en 
betrokkenheid. Met als resultaat dit magazine vol 
informatie én inspiratie. 
Een ‘waarschuwing’ vooraf: sommige teksten zijn 
redelijk ‘rauw’. We hebben ervoor gekozen om de 
verhalen zo eerlijk en authentiek mogelijk door te 
geven, om niets af te doen van de - vaak harde - 
realiteit.

PM: Prostitutie en Mensenhandel, twee verschillende 
dingen, maar helaas geen gescheiden werelden. 
Scharlaken Koord biedt al 30 jaar hulp aan vrouwen 
die in de prostitutie werken, vrijwillig of gedwongen 
- door mensen of omstandigheden. We hopen dat dit 
magazine bijdraagt aan anders kijken naar prostitutie 

en mensenhandel. Hoe dichtbij het is, en dat het 
iedereen kan treffen. Wat we kunnen en moeten 
betekenen voor vrouwen en meisjes die erin zitten. 
Of die het risico lopen om erin terecht te komen. 
Medewerkers en vrijwilligers van Scharlaken Koord 
delen wat hen drijft om dit werk te doen. Of beter 
gezegd: Wie ons drijft. 
'Maar jij moet spreken voor mensen die niet voor 
zichzelf kunnen opkomen. Jij moet opkomen voor het 
recht van mensen die vertrapt en uitgebuit worden.' 
(Spreuken 31:8 BasisBijbel)

PM: Pro Memorie. We hebben geprobeerd alle liefde 
voor de vrouwen en voor ons werk in dit Magazine te 
stoppen. Onze dankbaarheid voor de zegen op ons 
werk en onze passie voor het vele werk dat we nog 
zien. We hopen dat het boeit - en raakt - en dat je het 
bewaart of doorgeeft aan iemand anders. Maar vooral 
hopen we dat je aan de vrouwen en meisjes blijft 
denken. Dat je voor hen en voor ons wilt (blijven) 
bidden. En dat je, op welke manier dan ook, bij ons 
werk betrokken wilt worden of blijven. n

Marja Sijpestein is manager Scharlaken Koord

Marja Sijpestein:  ‘Wij staan voor een wereld 
waarin niemand tot seks gedwongen wordt, 

door mensen of omstandigheden. Daarom 
bieden wij hulp uit prostitutie.’

Anders kijken…
TEKST: GERT HUTTEN 

Op de voorkant van dit magazine ziet je een ex-
prostituee die door Scharlaken Koord op dit moment 
begeleid wordt. Hoe kijk je naar haar?
Het ziet soms zwart van de mensen 
op de Wallen die hun ogen uitkijken: 
prostituees achter de ramen zijn 
een toeristische attractie. Ze 
worden bekeken en bespot.  Achter 
de ramen gaat een complete wereld 
schuil. Als we verder kijken, zien we 
een wereld van mensenhandel en 
leed. Niemand gaat voor zijn plezier 
achter een raam zitten. 

Het is een verademing als er dan 
iemand aan je raam klopt die je 
echt ziet. Iemand die niet vraagt: 
‘Wat kost je?’ maar: ‘Hoe gaat het 
met je?’ Al dertig jaar lang zetten 
de medewerkers en vrijwilligers 
van Scharlaken Koord zich met 

hart en ziel in voor prostituees. We willen naar 
deze mensen kijken met de liefde van God en door 
de ogen van God. Ze zijn geliefde schepselen van 
Hem.  Er valt nog veel meer te zien. Jezus zegt: ‘Ik 
was naakt en jullie kleden Mij…’ Natuurlijk vragen de 
mensen… ‘Maar Jezus, wanneer hebben wij U dan 

naakt gezien?’ Jezus antwoordt dan: 
‘Alles wat jullie gedaan hebben voor 
de meest onaanzienlijke mensen, 
hebben jullie voor Mij gedaan.’ Wat 
een wonder: Jezus wordt zichtbaar in 
gebrokenheid. 

Wij willen graag zoveel mogelijk 
prostituees bevrijden uit de 
prostitutie. Geregeld gebeurt het dat 
een prostituee gaat zien wie Jezus is. 
Dat is heel bevrijdend. Het gaat dus 
vooral om zien en om anders leren 
kijken. Open je ogen! 

Gert Hutten is algemeen directeur 
van THDV, de koepelorganisatie waar 
Scharlaken Koord deel van uitmaakt. n
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6-13    Ze worden vernederd, 
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mishandeld. Het verhaal 
van Carla, Tina, Jolanda en 
Lara die in de prostitutie 
werken of hebben gewerkt.
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14-15    Feiten & cijfers over 

prostitutie wereldwijd.

16-17    Al meer dan 30 jaar strijdt 
Lauran Bethell mondiaal 
tegen mensenhandel en 
gedwongen prostitutie. 
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& cijfers over prostitutie 
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strijden tegen seksuele 
uitbuiting, betoogt 
dr. Myria Vassiliadou. 
‘Degenen die profiteren 
van de exploitatie van de 
slachtoffers moeten ook 
berecht worden.’

22-23    Marja Sijpestein is manager 
van Scharlaken Koord (SK). 
Ze legt uit wat SK drijft 
om dit werk te doen. ‘We 
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voor vrouwen en meisjes in 
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vrouwen die als prostituee 
achter de ramen op de 
Wallen in Amsterdam zijn 
beland. 

KATERN NEDERLAND
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34-35  Klanten van sekswerkers 
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of ‘een verhouding’ met 
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is onzin, zegt Jolanda de 
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38-39    De misstanden op de 
Wallen zijn er nog steeds, 
hoewel minder zichtbaar 
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operationeel coördinator 
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Ook in Haarlem is er een 
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‘Er zijn scenario’s denkbaar 
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Raamprostitutie

Carla werkte jarenlang achter de ramen op de Wallen:

‘Het raakte me iedere keer, 
die blikken en dat gegrinnik’

Ik ben op veel camera’s in mijn 
ondergoed vastgelegd en ik werd vaak 

uitgelachen om mijn figuur.

PROSTITUEES WORDEN REGELMATIG BESPOT, 
VERNEDERD OF ZELFS MISHANDELD. HET SCHRIJNENDE 
VERHAAL VAN CARLA, TINA, JOLANDA EN LARA. 

INTERVIEWS: MARIJE SAS | PORTRETTEN: RUBEN TIMMAN / NO WORDS

‘De groepen toeristen die nieuwsgierig 
en lachend voorbij schuifelden, vond ik 
het ergst. En dan met name de foto’s 
die werden gemaakt. Ik ben op ik weet 
niet hoeveel camera’s in mijn ondergoed 
vastgelegd. Ik werd vaak uitgelachen 
om mijn figuur en ik kan je zeggen: 
de vrouwen zijn het ergst. Hadden de 
meeste mannen nog enige discretie, 
door afkeurend nee te schudden met 
hun hoofd, vrouwen daarentegen lachten 
me hardop uit. Ik weet het, ik ben geen 
twintiger meer en ik heb niet het figuur 
van een fotomodel. Ik liep tegen de vijftig 
toen ik begon achter het raam. Toch raakte 
het me iedere keer weer, die blikken en dat 
gegrinnik. Je gaat je er behoorlijk slecht 
door voelen. 

Ik kom uit Portugal en daar is de zorg 
niet zo goed geregeld als in Nederland. 
Mijn zoon is autistisch en had hulp van 
gespecialiseerde artsen nodig. Omdat 
ik dat niet kon betalen, ben ik naar 
Nederland gegaan om prostitutiewerk 
te gaan doen. Ik pendelde heen en weer 
tussen Amsterdam en Lissabon. Een 
paar weken werkte ik op de Wallen in 
Amsterdam om vervolgens weer een paar 
dagen in Lissabon te zijn om mijn zoon te 
zien en de rekeningen te betalen. 

Twee jaar geleden ben ik gestopt, maar 
het voelt nog altijd alsof ik er middenin 

zit. Laatst schoot ik wakker uit een droom 
waarin ik aan het onderhandelen was met 
een klant over geld. Ik raakte in paniek en 
kon bijna niet meer ademen. ’s Nachts heb 
ik nare dromen en overdag schieten er 
continu gedachten door mijn hoofd. Dan 
zie ik de klanten weer voor me en de grote 
groep toeristen, lachend voor mijn raam. 

Ik heb het werk altijd verschrikkelijk 
gevonden. Ik voelde mij op een gegeven 
moment geen mens meer, maar een 
gebruiksvoorwerp. Het enige voordeel is 
dat het nu goed gaat met mijn zoon. Hij 
heeft de hulp kunnen krijgen die hij nodig 
had en is gelukkig nu. Ik ben laatst een 
paar weken bij hem geweest in Portugal 
en we hadden een leuke tijd samen. Ikzelf 
blijf in Nederland wonen, ik krijg hier de 
hulp en zorg die ik op dit moment hard 
nodig heb. 

Om het leven aan te kunnen drink ik veel. 
Ik wil daarmee stoppen, maar vind dat 
moeilijk. Ik ben ontzettend dankbaar voor 
de hulp die ik krijg. Hierdoor leer ik nieuwe 
dingen en doe ik nieuwe contacten op. Ik 
ben weer begonnen met bidden en naar 
de kerk te gaan. God is mijn grootste 
steun, zonder Hem kan ik niets. Dat besef 
ik maar al te goed. n

Carla heeft sinds 2015 contact met 
Scharlaken Koord 
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Transgenderprostitutie

Transgender Tina is gestopt met haar werk op de Wallen:

‘Ik wil weer leven’
‘Ik ben in Ecuador geboren als jongen, maar was 
er altijd van overtuigd dat ik een meisje ben. 
Mijn vader wilde liever niet dat anderen van mijn 
geaardheid wisten. Ik woonde in een klein stadje, 
transgenders kwamen niet in het straatbeeld voor. 
Op mijn dertiende heb ik een buskaartje naar de 
hoofdstad Quito gekocht en ben ik vertrokken 
zonder iemand hierover in te lichten. Ik had ruimte 
nodig en ik wilde mijzelf ontdekken als vrouw. 
Toch voelde ik mij niet veilig in Quito. Eens in 
de zoveel tijd maakte de politie jacht op homo’s 
en transseksuelen en werd je voor een tijdje 
opgesloten. Ik vertrok naar Peru, daar was alles 
een stuk vrijer. Ik werkte in een transgender- 
en homobar. Regelmatig slikte ik vrouwelijke 
hormonen en ik liet mij een stel borsten aanmeten. 
Na een paar jaar ben ik teruggegaan naar mijn 
familie, als vrouw. Mijn familie accepteerde mij en 
mijn vader kocht zelfs een kapperszaak voor mij, 
en die zaak liep erg goed.

Op mijn tweeëntwintigste wilde ik naar Italië gaan 
om daar illegaal te gaan werken als kapper. Na 
een lange omweg strandde ik in Amsterdam. Ik 
kwam een man tegen die zich over mij ontfermde. 
Hij regelde een baan voor mij in een pizzeria en 
later in een kapperszaak. We trouwden zodat ik 
de nodige papieren kreeg om legaal in Nederland 
te kunnen verblijven. Na verloop van tijd werd hij 
agressief. Waarschijnlijk omdat zijn liefde voor 
mij onbeantwoord bleef. Hij heeft mij jarenlang 
mishandeld, maar ik durfde niet bij hem weg te 
gaan. Ik sprak de taal slecht en wist weinig af van 
de instanties waar ik terecht kon. 

Op een gegeven moment werd hij echt gevaarlijk 
en had ik geen andere keus dan bij hem weg te 
gaan. Ineens moest ik het helemaal zelf doen. 
Bij de kapperszaak verdiende ik niet genoeg en 
daarom ben ik op de Wallen in Amsterdam gaan 
werken. Er is daar een straatje speciaal voor 

transgenders. Mannen die zijn omgebouwd tot 
vrouw, maar ook mannen die eruit zien als vrouw, 
borsten hebben en een mannelijk geslachtsdeel. 
Er is klandizie speciaal voor deze groep 
prostituees. Ik vond het werk vreselijk om te doen. 
Ik kan dat niet, seks zonder liefde, maar ik deed 
het voor het geld. 

Toen twee jaar geleden mijn moeder en mijn 
zus overleden, ging het bergafwaarts met mij. Ik 
dronk ontzettend veel en maakte mijn post niet 
meer open. Rekeningen stapelden zich op en ik 
betaalde mijn huur niet meer. Op een dag was ik 
zwaar depressief en slikte ik alle tabletten die ik in 
huis kon vinden. Ik nam alle pillen in, samen met 
een fles rode wijn en een beker chloor. Ik gleed 
weg en werd wakker in het ziekenhuis. Ik lag daar 
dankzij een vriend die het niet vertrouwde en de 
deur heeft laten openbreken. Kort daarna vond ik 
in een tas het kaartje van Scharlaken Koord; dat 
had ik ooit gekregen toen ik achter het raam aan 
het werk was. Ik heb meteen gebeld.

Ik ben gestopt met de prostitutie. Als ik 
mijzelf nu vergelijk met een jaar geleden, 
dan is dat een wereld van verschil. Ik zit in de 
schuldhulpverlening en als het goed is, ben ik over 
drie jaar schuldenvrij. En nog belangrijker: ik wil 
weer leven. 

Als je mij nu vraagt of ik liever als meisje 
geboren zou willen worden, dan zeg ik nee. 
Ik ben transgender en dat vind ik prima. 
Wat ik wel ontzettend jammer vind, is dat 
transgenders zo vaak belanden in de wereld 
van drugs, alcoholisme en prostitutie. Ik zou 
willen dat transgenders meer deelnemen aan de 
maatschappij.  n

Tina heeft sinds 2016 contact met  
Scharlaken Koord

Seks zonder liefde, ik vond 
het vreselijk, maar deed het 

voor het geld 

PROSTITUEES WORDEN REGELMATIG BESPOT, 
VERNEDERD OF ZELFS MISHANDELD. HET SCHRIJNENDE 
VERHAAL VAN CARLA, TINA, JOLANDA EN LARA. 
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Internetprostitutie

Jolanda koos voor prostitutie en koos om te stoppen:

‘Prostitutie blijft aan mij trekken, 
als een soort verslaving’

Ik heb zelf voor dit werk gekozen. Ik schaamde 
me er niet voor en was er op de een of andere 
manier trots op. Ik werkte eerst in clubs en 
in privéhuizen en heb daarna mijn foto op 
een website voor prostituees gezet. Op deze 
manier kreeg ik meer klanten. Ik ging naar het 
afgesproken adres toe of we spraken af in een 
club. Ik heb veel geld verdiend, had duizenden 
euro’s te besteden. Ook genoot ik van de 
aandacht die ik kreeg van mannen, het gaf me 
een gevoel van bevestiging. 

Ik heb helaas ook nare ervaringen 
meegemaakt. Zo ben ik weleens beland op de 
zogeheten fake adressen. Dan kwam ik aan op 
het afgesproken adres en bleken daar mensen 
te wonen die van niks wisten. Een ‘leuke grap’ 
van iemand. Ik ging eens naar het afgesproken 
adres en daar bleek niet één man te zijn, maar 
een hele groep. Wat er toen gebeurd is, laat 
zich wel raden. Je bent als vrouw alleen en 
daardoor ontzettend kwetsbaar, je kunt geen 
kant op. Aangifte durfde ik nooit te doen, ik 
was te bang voor wraak. Mijn profiel stond 
immers op internet, ik was op te sporen. 

Ik heb een volwassen dochter en zij heeft 
een vriend. Jongens uit zijn voetbalteam 
hadden mijn foto’s op internet zien staan. 
Ze hebben die foto’s geprint en in de 
kleedkamer opgehangen. Vreselijk! De foto’s 
zijn ook weleens rondgegaan op feestjes 
van bekenden. Daar werd dan smakelijk om 
gelachen. Ik weet het, ik ben niet anoniem 
op internet, maar dat er op deze manier mee 

werd omgegaan is kwetsend en denigrerend 
voor mij en mijn familieleden. 

Vorig jaar trok ik het werk ineens niet meer. De 
aanraking van mannen begon mij ontzettend 
tegen te staan. Ik wilde geen prostituee meer 
zijn. Ik wilde meer uit het leven halen en weer 
onderdeel zijn van de maatschappij. Ik had 
niet het gevoel dat ik daar onderdeel van 
was: als prostituee voelde ik me toch een 
outsider. Ook had ik, ondanks het vele geld 
dat ik verdiende, een betalingsachterstand 
opgebouwd. Ik had geen inschrijfadres, ik 
verbleef op een vakantiepark en kon daardoor 
geen nieuwe identiteitskaart aanvragen. 
Allemaal tekenen dat het niet goed ging met 
mij, ik had mijn leven niet op orde. Ik raakte 
in paniek, ik wilde niet meer leven. Ik heb 112 
gebeld en zij hebben mij doorverwezen naar 
de GGZ.

Ik ben definitief gestopt met het 
prostitutiewerk en mijn leven ziet er nu 
heel anders uit. Ik zit in de schuldsanering 
en heb weinig geld te besteden. Ik heb een 
inschrijfadres en ik heb weer het gevoel 
onderdeel te zijn van de maatschappij. 
Toch blijft het werk aan mij trekken, als een 
soort verslaving, en ook het vele geld mis ik. 
Tegelijkertijd besef ik dat het prostitutiewerk 
niet goed voor mij is. Ik heb er daarom voor 
gekozen er nooit meer naar terug te gaan. n

Jolanda heeft sinds 2016 contact met 
Scharlaken Koord

Aangifte durfde ik nooit te doen, ik 
was te bang voor wraak. Mijn profiel 

stond immers op internet,  
ik was op te sporen

PROSTITUEES WORDEN REGELMATIG BESPOT, 
VERNEDERD OF ZELFS MISHANDELD. HET SCHRIJNENDE 
VERHAAL VAN CARLA, TINA, JOLANDA EN LARA. 
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Thuisprostitutie

De man van Lara was haar pooier:

‘Mijn man bepaalde met  
wie ik seks had’

Gehersenspoeld, dat was ik. Nu achteraf kan ik dat 
zo zien, maar als je er middenin zit, is het een heel 
ander verhaal. Zeg nou zelf: door je eigen echtgenoot 
gedwongen worden tot prostitutie is toch niet 
normaal?!

We zijn snel getrouwd, na vijf maanden al. Diep van 
binnen voelde ik toen al aan dat Rick niet oké voor 
mij was. Hij was overheersend en overtuigend, ik 
kon toen al niet goed tegen hem op. Maar ik wilde 
zo graag iemand naast me, ik was al zo’n lange tijd 
alleen.
De eerste jaren van ons huwelijk verliepen relatief 
rustig. Het was geen goed huwelijk, maar er was 
niets zichtbaar van hetgeen mij nog allemaal te 
wachten stond. Door een verhuizing ver bij mijn 
familie vandaan en het nemen van een jonge hond 
werd het contact met mijn familie minder. Mijn 
man wilde op een gegeven moment niet meer op 
familiebezoek en wilde ook niet meer dat ik ging. Hij 
verzon telkens smoezen waardoor ik niet weg kon 
gaan. Hij was verbaal heel sterk en kon uit het niets 
ontzettend kwaad worden. Hij wist de dingen zo te 
sturen dat ik hoe langer hoe meer deed wat hij wilde 
en voortdurend bang voor hem was. Vanaf het begin 
is hij bewust bezig geweest mij te bewerken, zodat ik 
uiteindelijk als een slaaf geld voor hem zou verdienen 
door mijzelf te prostitueren. 

Het begon klein. Op een dag gaf hij mij de opdracht 
de telefoon op te nemen en op een geile toon te 
gaan praten. Ik begreep niet waarom en wilde het 
niet doen. Nadat ik vier keer had geweigerd, werd 
hij zo woest dat ik overstag ging. Vrij snel daarna 
maakte hij een profiel voor mij aan op internet en al 
snel kwam de eerste klant bij ons thuis. Ik vond het 
verschrikkelijk en het meest bizarre was eigenlijk nog 
wel dat ik mij schuldig voelde ten opzichte van Rick. 

Omdat ik seks had met een andere man dan mijn 
eigen. Dat dit allemaal door hem was gearrangeerd, 
realiseerde ik me maar nauwelijks.

Ik werkte meteen van maandag tot en met zaterdag 
en hij regelde zo’n zes mannen per dag voor mij. 
Tussen zijn werk door kwam hij thuis om mij in de 
smiezen te houden. Rick probeerde zoveel mogelijk 
mannen voor mij te regelen. ‘Zo’n mooie vrouw kan ik 
toch niet alleen voor mijzelf houden’, zei hij weleens. 
Ik voelde me vies en gebruikt.

Er kwam een moment dat ik de knop in mijn hoofd 
heb omgezet. Om te overleven. Wat daarbij hielp was 
de cocaïne die hij mij dwong te gebruiken. Hierdoor 
was ik mij minder bewust van alles en verlegde ik 
mijn grenzen. Ik heb dingen gedaan op seksueel 
gebied die ik in nuchtere toestand nooit zou hebben 
gedaan. Ik voelde niets meer, deed zonder verder 
na te denken wat mij door Rick was opgedragen. Hij 
bepaalde met wie ik seks had, hoeveel tijd ik had en 
wat ik ervoor moest vragen. 

In de buurt woonde een man, Jeroen. Hij was altijd al 
gecharmeerd van mij. Hij zag mij in de loop der jaren 
aftakelen en hij is degene geweest die mij motiveerde 
hulp te zoeken. Ik kan zeggen dat Jeroen mij eruit 
heeft gered. Ik ben al een paar jaar gelukkig met hem. 
Ik heb nu een leuke baan in de thuiszorg en voel mij 
iedere dag sterker worden. Dit heb ik te danken aan 
de hulp die ik heb gehad en boven alles aan God! 
Toch blijf ik kampen met de flashbacks van het 
surreële leven dat ik ooit heb geleid. Het leven waar 
ik gelukkig niet meer in zit, maar waarvan de wonden 
nog heel diep zitten. n

Lara heeft van 2014 tot 2016 contact gehad met 
Scharlaken Koord

Ik heb nu een leuke baan 
in de thuiszorg en voel mij 
iedere dag sterker worden

PROSTITUEES WORDEN REGELMATIG BESPOT, 
VERNEDERD OF ZELFS MISHANDELD. HET SCHRIJNENDE 
VERHAAL VAN CARLA, TINA, JOLANDA EN LARA. 
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 Feiten & CijfersKATERN WERELD

Bronnen:
http://www.havocscope.com/prostitution-statistics/ 

http://findingjustice.org/prostitution-statistics/ 
https://nobullying.com/prostitution-statistics/ 

Hart voor India/Unicef

Er zijn wereldwijd naar schatting 
14 - 40 miljoen prostituees, gemiddeld 
tussen de 13 en 25 jaar, onder wie 

2 miljoen kinderen. 

Top 3:
China (5 miljoen)
India (3 miljoen)
VS (1 miljoen) In 22 landen op de 

wereld is prostitutie legaal, 
waaronder in Nederland.

Dit immens grote bedrag wordt jaarlijks 
wereldwijd verdiend aan betaalde seks.

Top 3:
Thailand: 35 biljoen
Japan: 27 biljoen

Nederland: 0,5 biljoen

De prijzen van betaalde seks lopen 
uiteen van 1 dollar (Zuid-Afrika) tot 
10.000 dollar (high-class prostituee  

in Amerika).

TEKST: MATTHIJS HOOGENBOOM

ILLUSTRATIE: HENRIETTE TREURNIET

14  |   Prostitutie Magazine Scharlaken Koord



Interview

|  17 

AL MEER DAN DERTIG JAAR STRIJDT 
LAURAN BETHELL MONDIAAL TEGEN 
MENSENHANDEL EN PROSTITUTIE, HET 
‘KWAAD’. ZE HEEFT TWEE CRUCIALE 
LESSEN GELEERD DIE ZE DOOR WIL 
GEVEN: DE LES OM ALS CHRISTEN 
AANWEZIG TE ZIJN IN HET KWAAD, 
EN DE LES OM NIET MEER TE SPREKEN 
OVER DE KEUZE VAN EEN PROSTITUEE, 
MAAR HAAR KWETSBAARHEID.

DR. LAURAN BETHELL

In 1997 maakte ik kennis met Scharlaken Koord, toen 
ik in Thailand bezoek kreeg van Toos Heemskerk-
Schep, jarenlang maatschappelijk werker bij deze 
organisatie. Als directeur van The New Life Center, 
een organisatie tegen mensenhandel in Chiang Mai, 
luisterde ik geboeid naar Toos’ verhalen over haar 
werk in de straten van Amsterdam. Uit onze gesprek-
ken bleek hoe verschillend onze projecten waren, 
maar ook dat ze veel gemeen hadden. Beide waren 
opgericht in 1987 door mensen die Jezus’ liefde wil-
den tonen aan kwetsbare, uitgebuite vrouwen – een 
doelgroep naar wie het gros van de christenen niet 
omkeek. 

God riep mij om Thailand te verlaten en in de afgelo-
pen dertig jaar heb ik de wereld rond mogen reizen 
en honderden gepassioneerde, creatieve mensen 
mogen ontmoeten die hulp bieden aan mensen in de 
prostitutie. Graag wil ik twee belangrijke lessen delen 
die ik geleerd heb in mijn Thaise jaren.

Les 1: Aanwezig zijn 
Het gaat erom dat je ‘aanwezig’ bent. Scharlaken 
Koord ontstond toen twee dappere vrouwen op 
ramen klopten en luisterden naar verhalen van 
vrouwen. Zij hadden geen idee dat uit die ontmoe-
tingen een bediening zou ontstaan van wereldwijde 
invloed. Als wij ons geroepen voelen iets te doen, 
maar niet weten wat, kunnen we in elk geval ‘zicht-
baar’ zijn – in het vertrouwen dat God ons zal leiden 
en aanzienlijk meer zal doen dan wij ons kunnen 
voorstellen. Vaak was ik liever lekker thuisgebleven 
bij mijn kat dan naar vrouwen in de prostitutie te 
gaan. De Rosse buurt zit vol afschuwelijke dingen. 
Het simpele feit dat er kostbare, door God gescha-
pen lichamen tot handelswaar worden gereduceerd 
doet me walgen. Nog steeds. Als ik deze vrouwen 
niet vertel dat ze geschapen zijn naar Gods beeld – 
en dat Hij ze wil laten weten hoe geliefd ze zijn – wie 
doet het dan wel? Na al mijn reizen naar tientallen 
landen ben ik ervan overtuigd dat God voor ons uit 
gaat in deze strijd. Hij wil dat we op komen dagen, 
‘aanwezig’ zijn. Wanneer ik me overweldigd voel 
door de problemen, put ik hoop uit de zekerheid 
dat de strijd aan God is – en wordt uitgevochten 
op plaatsen die ik niet kan zien. In gedachten zie ik 
God dan voor me, strijdend tegen de machten van 
het kwaad in de hemelse gewesten. God heeft ons 
geroepen om aanwezig te zijn tussen al die afschu-
welijkheden. Soms zien we duidelijk onze taak. Maar 
ook als we twijfelen, verward zijn en bang, kunnen 
we erop vertrouwen dat God voor ons uit gaat en 
ons omringt met Zijn beschermende wapenrusting 
en Zijn leiding. Wees dus gewoon ‘aanwezig’. 

Les 2: Vervang ‘keuze’ door  
‘kwetsbaarheid’ 
We mogen het woord ‘keuze’ vervangen door 
‘kwetsbaarheid’. De ‘keuze’ van vrouwen om de 
prostitutie in te gaan, waar ook ter wereld, heeft een 

heel dun laklaagje: zodra je doorvraagt over deze 
‘keuze’, hoor je het verhaal achter het verhaal achter 
het verhaal. Ja, soms moeten er ‘keuzes’ gemaakt 
worden, maar heel vaak worden die verdonkerd 
door enorme kwetsbaarheidsproblemen: armoede, 
cultuur, een verstoord gezinsleven, gebrek aan ei-
genwaarde enzovoort. Onze eerste taak is altijd luis-
teren; alleen dan krijgt die achtergrond de kans om 

zichtbaar te worden. Soms duurt dat luisteren en 
opbouwen van vertrouwen vele jaren. Er is heel veel 
geduld nodig. Ons uiteindelijke doel is kwetsbare 
vrouwen te sterken – via zowel preventie als her-
stel. We mogen het woord ‘keuze’ vervangen door 
‘kwetsbaarheid’. 

In de twintig jaar sinds mijn kennismaking met 
Scharlaken Koord en de Rosse buurt van Amster-
dam heb ik veel veranderingen ten goede gezien. 
Honderden levens zijn teruggewonnen. En de re-
gering speelt een bemiddelende rol die wij ons tien 
jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen! Gods 
volk is trouw ‘aanwezig’ – in gebed, door financi-
ele hulp en met fysieke aanwezigheid door middel 
van Scharlaken Koord. En door hen is Gods Heilige 
Geest aanwezig. Daarom, Scharlaken Koord, gefelici-
teerd met deze mijlpaal! We mogen geweldig dank-
baar zijn aan God voor een gedenkwaardig verleden 
– en een mooie toekomst. n

Aanwezig zijn in  het lelijke

Dr. Lauran Bethell is 
internationaal kerkelijk 
consultant mensenhandel 
& prostitutie. Ze is 
Amerikaanse, woont in 
Nederland en werkt onder 
meer als vrijwilliger bij 
Scharlaken Koord.

In dit magazine krijgen professionals, die prostitutie en mensenhandel in hun 
portefeuille hebben een podium in de rubriek 'Zeepkist'. Ze benaderen het 
probleem van de prostitutie vanuit hun specifieke competentie.

God heeft ons geroepen om 
aanwezig te zijn tussen al die 

afschuwelijkheden

KATERN WERELD
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 Feiten & CijfersKATERN EUROPA

TEKST: MATTHIJS HOOGENBOOM

ILLUSTRATIE: HENRIETTE TREURNIET

BRON: REFORMATORISCH DAGBLAD 

Het aantal prostituees dat Europa 
naar schatting telt.

Wat betekent ‘Zweeds model’?
Volgens het Zweeds model is de 

koper van betaalde seks strafbaar.
Officiële naam: Sex Purchase Act

Sinds het verbod op de aankoop van 
seksuele diensten is uitgevaardigd, is 
straatprostitutie in Zweden met 50% 

gedaald. 

De wet heeft een afschrikwekkend effect 
op potentiële kopers van seksuele diensten.

Criminele netwerken houden rekening 
met de wet wanneer ze zich vestigen 
in Zweden. Zij beschouwen Zweden niet 
als een aantrekkelijke markt voor hun 

criminele activiteiten, omdat seksuele kopers 
bang zijn om gevangengenomen te worden. 
Internetprostitutie is toegenomen, maar de 
omvang van deze vorm van prostitutie is 
veel groter in de buurlanden Denemarken 

en Noorwegen. Bron : Talita.org

Meer landen werken volgens het Zweeds model:  

1999: Zweden gaat afnemers straffen 
2000: Legalisering prostitutie in Nederland 
2002: Legalisering prostitutie in Duitsland 
2007: Finland voert Zweeds model in 

2009: Noorwegen en IJsland voeren Zweeds model in 
2014: Raad van Europa roept regeringen op Zweeds model te volgen 

2016: Frankrijk voert Zweeds model in.
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ZEEPKIST

MENSENHANDEL EN SEKSUELE 
UITBUITING ZIJN NOG STEEDS EEN 
GROOT EUROPEES PROBLEEM. DE 
LIDSTATEN MOETEN DAAROM BLIJVEN 
STRIJDEN TEGEN IEDERE VORM VAN 
SEKSUELE UITBUITING, BETOOGT 
ANTITRAFFICKING COÖRDINATOR DR. 
MYRIA VASSILIADOU. ‘DEGENEN DIE 
PROFITEREN VAN DE EXPLOITATIE 
VAN DE SLACHTOFFERS MOETEN OOK 
BERECHT WORDEN.’

DR. MYRIA VASSILIADOU

Het jaar 2017 is niet alleen het jaar dat Scharlaken 
Koord 30 jaar bestaat, het is ook opnieuw een actie-
jaar van de Europese Commissie om geweld tegen 
vrouwen te bestrijden. Als coördinator maak ik na-
mens de Europese Commissie beleid waarmee we 
mensenhandel in Europa willen uitbannen, zoals in de 
horeca, bouw, landbouw en textielindustrie. Mensen-
handel is een groot probleem en in de meeste geval-
len (67%) gaat het om seksuele uitbuiting. 95% van 
de slachtoffers bestaat uit  vrouwen en meisjes. 

Als coördinator werk ik samen met de Europese en 
nationale overheden en met het Civil Society Plat-
form. In dit platform zijn diverse organisaties ver-
enigd die ageren tegen deze ernstige schending van 
grondrechten. Vanuit Nederland is Scharlaken Koord 
een van de organisaties die lid is van het platform. 
Gezien het werk van Scharlaken Koord richt ik me in 
deze bijdrage op mensenhandel met het oog op sek-
suele uitbuiting. 

Op basis van informatie van Europol (het samen- 
werkingsverband van de politiediensten van de 
Europese Unie, red.) zagen we in 2016 een verschui-
ving van zichtbare vormen van mensenhandel naar 
minder zichtbare vormen ervan, met als doel sek-
suele uitbuiting. In landen waar prostitutie wettelijk 
en gereguleerd is, is het volgens Europol mogelijk 
dat legale prostitutie wordt beïnvloed door de vraag 
naar goedkope arbeid. In die landen is het volgens 
Europol veel makkelijker voor mensenhandelaars de 
legale status te gebruiken voor het exploiteren van 
hun slachtoffers.

Onlangs alle inspanningen tot nu toe zijn mensen-
handel en seksuele uitbuiting in Europa nog niet 
verminderd, zo blijkt uit de cijfers. De lidstaten moe-
ten daarom blijven strijden tegen vormen van seksu-
ele uitbuiting!

Uitbuiten van vluchtelingen
Het blijft dus belangrijk de strijd tegen vormen van 
seksuele uitbuiting voort te zetten. Temeer omdat 
we nog een andere verschuiving zien binnen  
Europa: steeds meer mensenhandelaren gebruiken 
de vluchtelingen- en migratiecrisis om de meest 
kwetsbare vrouwen en kinderen uit te buiten. Het 
verslag van de IOM (Internationale Organisatie voor 
Migratie) van juli 2017 meldt een toename van 600% 
van potentiële slachtoffers van seksuele uitbuiting 
in de periode 2014-2016. Zij kwamen via Libië naar 
Italië. Nigeria blijft het belangrijkste niet-EU-land 
van herkomst. IOM schat dat 80% van de ruim 
11.000 vrouwen en meisjes die in 2016 over zee naar 
Italië kwamen slachtoffer is van mensenhandel voor 
seksuele uitbuiting.

Deze schandelijke misdaad en zware schending 
van mensenrechten zouden niet bestaan zonder 
enorme winsten voor mensenhandelaren en zonder 
de vraag naar seksuele diensten die alle vormen van 

uitbuiting bevordert. Helaas is het in veel lidstaten 
nog steeds legaal om diensten van slachtoffers van 
mensenhandel te kopen, ook al weet de klant dat 
die persoon slachtoffer is. Wij moeten er in Europa 
voor zorgen dat degenen die profiteren van de ex-
ploitatie van de slachtoffers, ook berecht worden. 

We moeten achterhalen wie gebruikmaakt van de 
diensten van slachtoffers en ervoor zorgen dat die 
vraag, de ‘brandstof van mensenhandel’, afneemt.
 
De EU-richtlijn over mensenhandel bevat de wette- 
lijke verplichting voor lidstaten om in ieder geval de 
vraag naar illegale seksuele diensten te ontmoedi-
gen en te verminderen. Sowieso moeten lidstaten 
het als een misdrijf beschouwen wanneer iemand 
de diensten van slachtoffers van mensenhandel ge-
bruikt terwijl hij weet dat de persoon in kwestie een 
slachtoffer is. 

De EU-lidstaten moeten zich dus blijvend inspannen 
om deze EU-richtlijn volledig en effectief uit te voe-
ren. De commissie houdt actief toezicht op de vol-
ledige naleving van deze richtlijn en blijft lidstaten 
hierin ondersteunen. n

Waarom de EU geweld tegen  vrouwen blijft bestrijden

Dr. Myria Vassiliadou is socioloog 
en sinds 2011 EU antitrafficking 
coördinator. 

In dit magazine krijgen professionals, die prostitutie en mensenhandel in hun 
portefeuille hebben een podium in de rubriek 'Zeepkist'. Ze benaderen het 
probleem van de prostitutie vanuit hun specifieke competentie.

 Steeds meer mensenhandelaren 
gebruiken de vluchtelingen- 

en migratiecrisis om de meest 
kwetsbare vrouwen en kinderen 

uit te buiten

KATERN EUROPA
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Het drijft ons om recht te doen en vrijheid te bieden 
aan vrouwen die door geweld, bedrog of chantage in 
de prostitutie terecht zijn gekomen. Of die niets anders 
wisten te doen dan het voorbeeld van moeders, zussen, 
vriendinnen of van hun hele dorp te volgen. We voelen 
ons gedreven om dit waar dan ook en zo vaak mogelijk 
te voorkomen, door jongeren – en hun omgeving – 
bewust en weerbaar te maken.

Het drijft ons om nieuwe wegen te vinden met 
vrouwen die in vrijheid kozen om met seks (veel) geld 
te verdienen. Maar die na verloop van tijd daarin vast 
kwamen te zitten omdat mensen ‘dingen’ van ze weten, 
omdat ze voor hun kinderen een betere toekomst 
willen, door schulden, of omdat ze denken niets anders 
meer te kunnen.

Al deze vrouwen veroveren een plek in ons hart. Wie 
ze echt ontmoet, ontdekt dat het vrouwen zijn zoals 
wij. Steeds opnieuw raak je onder de indruk van de 
veerkracht van vrouwen in de prostitutie. Wij geloven 
dat ‘schone’ prostitutie niet bestaat; iedere vrouw 
wordt vroeg of laat geconfronteerd met minachting, 
agressie en geweld. In ons werk leren we de vele lagen 
van schone schijn en zelfbehoud herkennen en wat 
daaronder vaak verscholen zit. Ons werk is vrouwen 
helpen om die schillen los te laten en onder ogen te 
zien wat echt nodig is. 

Voor ons betekent slachtoffer-zijn niet een identiteit, 
maar een situatie waar een vrouw weer uit kan opstaan. 
We zien hoe uniek de Schepper iedere vrouw maakte 
met haar eigen talenten en we mogen zien dat Hij 
levens weer heelt, ook al blijven er littekens. En juist dat 
drijft ons om door te gaan met dit werk, om naast de 
vrouwen te gaan op de vaak lange, steile en bochtige 
weg van verandering. Het vraagt geduld en vertrouwen 
om door te gaan met (terug-)vallen en opstaan. 
Vertrouwen en moed zijn ook nodig om de vrouwen 
niet te ‘helpen’ door hun alles uit handen te nemen, 

maar hun te leren zelf (weer) vaardig en onafhankelijk 
te worden. Het vraagt eindeloos veel, maar we ervaren 
dagelijks dat God zelf voorziet in wat nodig is, vaak al 
voor wij erom vroegen. 

Wat ons ook drijft, is de stem te zijn van hen die zelf 
hun stem niet (kunnen of durven) verheffen om hun 
verhaal te laten horen. In een samenleving die naar hen 
kijkt met onverschilligheid, oordeel of lust. Slavernij is 
geen geschiedenis of een probleem in arme Aziatische 
landen; het is er ook vandaag, in Nederland, misschien 
wel in jouw straat. Deze nabije en hedendaagse 
slavernij is soms bruut en overduidelijk, en soms bijna 
onherkenbaar, geraffineerd en complex. De verhalen 
van de vrouwen drijven ons om door te gaan met ons 
werk, ook op nieuwe plekken en via nieuwe wegen, 
zodat iedereen de weg uit prostitutie weet te vinden. 

Ten slotte: de stemmen van slachtoffers roepen ons 
allen op om te staan voor een samenleving waar 
niemand gedwongen wordt tot seks: ‘You may choose 
to look the other way but you can never say again that 
you did not know.’ William Wilberforce n

Marja Sijpestein is manager 
van Scharlaken Koord

Een groot hart
voor vrouwen en meisjes  

in de prostitutie

Het drijft ons om liefde door te geven aan vrouwen 
die in hun (jonge) leven niet met liefdevolle 
aandacht en respect omringd werden. Die te 
horen kregen dat ze ongewenst, nutteloos, 

lelijk, dom of wat dan ook waren. Die 
verwaarloosd werden, vaak al  

jong misbruikt of 

zelfs verkocht. 

TEKST: MARJA SIJPESTEIN

KATERN EUROPA

22  |   Prostitutie Magazine Scharlaken Koord



|  25 

Dagboek

       7 januari 2015

Vandaag kwamen ze weer langs bij het raam, die en
e herkende ik nog van de 

vorige keer. Zij spreekt net als ik Hongaars, daarom 
heb ik dat onthouden. Een aparte 

gewaarwording was dat, om uit het niets ineens Honga
ars te kunnen praten. Leuk, 

maar ook een beet je intimiderend, vond ik. Het kwam 
een beet je dichtbij, om niet 

met mijn gebrekkige Engels een kort gesprekje te vo
eren, maar ineens voluit in mijn 

moedertaal te kunnen communiceren. 

Ik heb het daarom vandaag kort gehouden. Beleefd v
oor de zoveelste maal een 

kaart je in ontvangst genomen en gezegd dat alles go
ed gaat, dat ik verder niks van 

ze nodig heb. Ze zeggen dat ik contact kan opnemen
, mocht ik hulp willen, of eens 

een kopje koffie willen drinken. Maar wat kunnen zij 
nu helemaal voor mij doen? Ze 

hebben geen idee. Zij weten niet dat mijn dochter ve
r weg opgroeit bij mijn moeder, 

in een van de armste wijken van de stad en dat mijn
 moeder ziek is. Ik ben de enige 

die de school voor Isabella en de medicijnen voor mijn
 moeder kan betalen. Bovendien 

is het waar wat mijn ex me altijd voorhield: eens een
 hoer, altijd een hoer.  

Dit is het enige wat ik kan.

van Eva

Dit dagboek van Eva staat symbool 
voor vele honderden vrouwen die 

als prostituee achter de ramen 
van de Wallen in Amsterdam zijn 
beland. Hun nood is schrijnend,  

hun uitweg hoopgevend.  

TEKST: MARIJE SAS

      21 januari 2015

Daar kwámen ze weer, die twee vrouwen. Ik word er
 lichtelijk ongemakkelijk 

van. Die Hongaarse vrouw zei plotseling: ‘Wij weten heus wel wat hier speelt, 

wij lopen hier al jaren. Wij weten van de problemen waar vrouwen mee 

worstelen en dat alles hier niet zo rooskleurig is als 
men doet voorkomen.’ 

Kennelijk zag ze me weifelen en ze vroeg of ik miss
chien een afspraak wilde 

maken. Ik trok snel het gordijn dicht, erg lomp, maar 
ik wilde niet dat ze mijn 

opkomende tranen zou opmerken. 

Op de rand van mijn bed heb ik een kwartier lang g
ehuild, het zoveelste 

kaart je van Scharlaken Koord in mijn hand. Wrijvend over de roze en zwarte 

letters besefte ik dat ik allang weet dat ik dit werk n
iet meer wil. Ik kan het 

niet meer, al die mannen, met hun vaak vreemde beh
oeftes die ze op mij 

willen botvieren. Tja, op die hoer kan dat natuurlijk all
emaal.  

Lange tijd om hierover na te denken kreeg ik niet. F
rank, of hoe dat oude 

kerelt je ook mag heten, stond voor mijn raam. Standaa
rd op woensdagmiddag, 

stipt kwart over drie. Het oude kerelt je is er een va
n de klok. 

     8 april 2015
Ik heb ze gebeld. Nadat ik – ik heb ze geteld – zeventien kaart jes van Scharlaken Koord in mijn tas vond. Ik kan gelijk dezelfde week komen en het kost niks. 

Wat het omslagpunt was? In een week tijd sloeg een klant mij een paar keer in het gezicht terwijl hij me maar bleef uitschelden voor vieze, vuile hoer. Een andere stomdronken klant eiste na mijn verleende diensten zijn geld terug en werd zo dreigend dat ik het hem maar gegeven heb. En mijn ex uit Hongarije belde omdat hij geld nodig had. Toen ik zei dat ik geen geld had, schold hij me verschrikkelijk uit. En het was niet eens gelogen: alles was inmiddels opgegaan aan huur, verzekeringen, et cetera. Volgens hem ben ik een egoïstische slet en is een varken nog meer waard dan ik.  Dat ik zo lang bij die kerel ben gebleven… Nu zijn dit soort taferelen niet nieuw voor me, maar ineens was ik er  he-le-maal klaar mee. Ik heb een van die zeventien kaart jes gepakt  en een afspraak gemaakt. 
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    3 september 2015

Vandaag heb ik, na lang wikken en wegen, voor het 
eerst meegedraaid met Second 

Step. Ik ben blij en opgelucht dat ik het gedaan heb
, het was geweldig! Ze hebben 

een winkel waar ze tweedehands vrouwen- en kinder
kleren verkopen en mensen 

kunnen er een lunch of high tea boeken. Vandaag h
ebben we voor een groep een 

uitgebreide high tea gemaakt. Ik heb de sandwiches 
en muffins gemaakt en samen 

met een van de vrijwilligers de tafel mooi opgemaakt. 
Die groep was helemaal onder 

de indruk. Het was erg leuk om met de andere deeln
emers op te trekken. Het zijn 

meiden die allemaal in hetzelfde schuit je hebben geze
ten. Iedere week is er een 

training en vandaag ging het over budgetteren. Als ik
 had geweten dat het zo zou 

zijn, was ik er veel eerder aan begonnen!

Ik voel me wel een beet je schuldig, ik heb namelijk m
ijn halve uitkering erdoorheen 

gejaagd in de winkel van Second Step met al die moo
ie, goedkope kleding, van goede 

merken. Een van de deelnemers stelde me gerust: ‘D
at doet iedereen in het begin, na 

verloop van tijd raak je eraan gewend en wordt dat m
inder.’ We zullen zien…

       10 april 2015

Dat viel mij dus alles mee! Sterker nog: ik heb sinds 
tijden weer enige vorm van 

hoop gekregen. Mijn moeder zei het al via Skype: ‘K
ind, je lacht weer sinds lange 

tijd.’ (Mijn moeder denkt nog steeds dat ik met broodje
s serveren de kost verdien, 

maar dat terzijde.) Lisa, de maatschappelijk werker, w
as heel aardig en wist mij 

ontzettend veel dingen te vertellen die ik nog niet wis
t. Zo kan ik een uitkering 

aanvragen omdat ik als inwoner van de EU langer da
n vijf jaar legaal in Nederland 

werk. Ze wil me helpen met mijn cv (niet dat het erg
 spectaculair zal worden, 

ik heb ooit een tijdje bij een bakker gewerkt in Hong
arije; verder heb ik geen 

ervaring) en ik ben aangemeld voor een (gratis, heel
 belangrijk!) cursus Nederlands. 

Dat te dure appartement van mij is nog wel een ding
et je, helaas is het moeilijk hier 

iets betaalbaars te krijgen. Hopelijk kunnen ze me daa
r ook bij helpen. 

     1 februari 2016
Ik ga de opleiding tot nagelstyliste volgen. Lisa heeft hiervoor een of ander budget geregeld. Ik kan wel even zo’n opkikker gebruiken. Ik heb me de laatste tijd opnieuw erg depri gevoeld. Ook al loopt alles steeds beter en doet Scharlaken Koord wat zij kan, ergens diep van binnen voel ik mij nog altijd die hoer, die voor niets anders bestemd is dan mannen te behagen. Ik praat daar met Lisa over, maar zij en ik denken dat ik ook psychotherapie nodig heb om te werken aan mijn trauma’s. Dit start volgende week. Het is een beet je veel allemaal, maar aan de andere kant, ik ben eind twintig en wil wat van mijn leven maken. Hoe eerder mij dit lukt, hoe eerder ik weer dicht bij Isabella kan zijn.       21 augustus 2015In ons eerste gesprek vertelde Lisa over Second Step, het werkervaringstraject van Scharlaken Koord. Toen wilde ik er niets van weten. Nu, na vier maanden, begon Lisa er weer over. Zij had het idee dat het goed voor mij zou zijn, omdat ik de laatste tijd zoveel moet huilen. De uitkering loopt goed, ik kan via een kennis binnenkort ergens een goedkope kamer huren en het lijkt wel of alle emoties er nu uit komen. Ik zie al die klanten steeds voor me. Ik hield het vol door grote hoeveelheden wiet te roken. Nu heb ik daar niet zo’n behoefte meer aan, noch het geld ervoor (een uitkering is fijn, maar vetpot is het niet). Ik heb steeds flashbacks, maar kan daar met niemand over praten, behalve met Lisa. Ik heb geen vriendschappen opgebouwd de afgelopen jaren hier in Nederland. Ik was alleen maar aan het werk; de contacten die ik had met andere meiden achter het raam waren oppervlakkig. Niemand lijkt elkaar daar echt te vertrouwen. Ik niet in elk geval en ik ben blij dat ik uit dat grimmige sfeert je vandaan ben. Maar eenzaam ben ik wel. Teruggaan naar Hongarije is op dit moment geen optie, wie weet kan dat in de toekomst. Ik kan nu amper voor mijzelf zorgen, laat staan voor mijn familie.  Misschien moet ik het toch maar eens proberen, dat Second Step.

Dagboek
van Eva
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       18 mei 2017
Vandaag was een leuke dag, maar ook een moeilijke. Ik heb afscheid genomen van 

Lisa en van Second Step. Mijn traject zit erop. Twee jaar geleden kwam ik binnen bij 
Scharlaken Koord. Lisa zei toen: ‘Het doel is je op weg te helpen en je tot zover te 
begeleiden dat je het zonder ons kunt.’ Dat is gelukt! Ik studeer, loop stage en leer 
steeds beter Nederlands. Maar dat neemt niet weg dat ik het ontzettend ga missen. 

Gelukkig heb ik een maat je via het maat jesproject van Scharlaken Koord. Met haar doe ik 
leuke dingen, zoals een strandwandeling maken of ergens een kopje koffie drinken. Laatst 
ben ik met haar mee geweest naar de kerk. Die voorganger sprak over dat God jou op 
het oog heeft en je een hoopvolle toekomst wil geven. Dat vond ik erg mooi. Mijn maat je 

zei dat God dit ook tegen mij zegt. Ik hoop dat ze gelijk heeft. 
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TEKST: MATTHIJS HOOGENBOOM

ILLUSTRATIE: HENRIETTE TREURNIET

BRON: NRC 21-8-2017

In het jaar 2000 wordt het 
bordeelverbod opgeheven. 
Daarmee is Nederland het 
eerste land ter wereld waar 

dit gebeurt.

Dat is het bedrag dat naar 
schatting wordt verdiend aan 

de seksindustrie.

Het aantal raambordelen 
in Alkmaar, Amsterdam, 
Den Haag, Eindhoven, 
Groningen, Leeuwarden, 
Haarlem, Heerenveen, 
Doetinchem, Deventer, 
Nijmegen en Almelo

Het aantal 
escortbedrijven in 
Nederland, gemeten  

in 2014

Het aantal 
vergunningen voor 
seksclubs, gemeten 

in 2014

In Nederland zijn er tussen de 
20.000 en 30.000 prostituees.
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Zeepkist

GETALLEN OVER GEDWONGEN 
PROSTITUTIE EN MENSENHANDEL 
KUNNEN JE WANHOPIG STEMMEN. DE 
CIJFERS LOPEN STERK UITEEN, MAAR 
LATEN ZIEN DAT ER VEEL IS OM TEGEN 
TE VECHTEN, ZEGT GERT-JAN SEGERS. 
‘OVER ÉÉN DING IS NAMELIJK IEDEREEN 
HET EENS: SLECHTS HET TOPJE VAN DE 
IJSBERG IS OP DIT MOMENT IN ZICHT.’ 

GERT-JAN SEGERS

Stichting FairWork komt aan de hand van gege-
vens van ILO (International Labour Organization) 
tot 9.000 slachtoffers van mensenhandel binnen de 
seksindustrie. De Criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) 
2012 gaat uit van de gegevens van CoMensha (Co-
ordinatiecentrum Mensenhandel). Daaruit komt een 
schatting van bijna 11.000 slachtoffers in 2011. Bij al 
deze schattingen plaatst de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel kanttekeningen: er is te veel nog niet 
in beeld. Het zou goed kunnen dat de cijfers een te 
optimistisch beeld schetsen. Ondertussen schatten 
prostitutiecontroleurs het aantal prostituees dat het 
werk gedwongen doet op 50-90%. 

Ontmoeting slachtoffers
Hoe alarmerend die cijfers zijn, weet je pas als je 
oog in oog staat met slachtoffers. Regelmatig ben 

ik met hulpverleners mee geweest, die slachtoffers 
van gedwongen prostitutie proberen te helpen. Ik 
ontmoette via hen verschillende slachtoffers. Ik zie 
nog voor me hoe in Groningen een Oost-Europese 
vrouw door twee kleerkasten werd opgehaald en 
tussen hen in wegliep. Ze stond zonder vergunning 
achter het raam. Of in Friesland, waar ik in de ogen 
keek van een Ghanese vrouw. Ik zal haar holle blik 
nooit meer vergeten. Fysiek en geestelijk was ze ge-
broken. Ik heb haar en anderen persoonlijk beloofd 
dat ik alles zal doen wat ik kan om mensenhandel en 
gedwongen prostitutie te blijven bestrijden.

Bestraffen hoerenlopers
Als Kamerlid had ik de mogelijkheid hier iets aan 
te doen, maar dat kon ik niet alleen. Een keerpunt 
was een reis die mijn toenmalige PvdA-collega 
Myrthe Hilkens en ik samen maakten. Met een tv-
ploeg trokken we door Zweden, wellicht het meest 
geëmancipeerde land ter wereld, waar niet de pros-
tituee strafbaar is, maar de bezoeker. Hoewel we 
als Nederland vaak hoog van de toren blazen over 
mensenrechten, is er bij ons nog een wereld te win-
nen. We kwamen met een concreet voorstel. Het 
bestraffen van hoerenlopers leek me nog wat te 
vooruitstrevend voor ons op dit punt nogal behou-
dende land, maar hen medeverantwoordelijk maken 
in de strijd tegen dwang en uitbuiting, daarvoor 
moest toch een Kamermeerderheid te vinden zijn. 
We wilden ‘klanten’ van uitgebuite en gedwongen 
prostituees via een initiatiefwet strafbaar stellen, als 
ze van dwang weten, maar niets melden. 

Later sprak ik ook met SP’er Nine Kooiman. Ze had 
eerder het beruchte Utrechtse Zandpad bezocht 
met de prostitutieboten – die inmiddels geruimd 
zijn. De wijkagent had haar verteld dat er achter de 
keurige gevels vaak sprake was van mensenhandel 

en hoe lastig het is daar iets aan te doen. Nu was ze 
net in Amsterdam bij prostituees langs geweest met 
de organisatie Scharlaken Koord en weer kon ze het 
niet achter zich laten. ‘Gert-Jan’, zei ze, ‘ik weet dat 

je bezig bent met een initiatiefwet. Kan ik mijn frac-
tie voorstellen om mee te tekenen? Want ik wil, ik 
móét gewoon iets doen.’ Inmiddels is de initiatiefwet 
van ChristenUnie, SP en PvdA aangenomen door de 
Tweede Kamer. 

Hoopvol
We zijn nog lang niet klaar met het gevecht tegen 
mensenhandel, maar ik ben hoopvol. Ja, er is nog 
veel te doen om slachtoffers van mensenhandel in 
de prostitutie te helpen. Maar ik heb van de afgelo-
pen jaren geleerd dat een politieke hoop begint als 
je geraakt wordt door onrecht, verhalen van slacht-
offers of door die ene blik van die Ghanese vrouw. 
Dat geldt voor de hulpverleners van Scharlaken 
Koord. Dat geldt voor alle mensen die ik de afge-
lopen jaren tegen ben gekomen in de strijd tegen 
mensenhandel: journalisten, feministen, hulpverle-
ners, juristen en collega-politici. Ze waren net als ik 
geraakt door het diepe onrecht dat ze in de ogen 
keken en besloten het er niet bij te laten zitten. Over 
hoop gesproken. n

Laat je raken door  verborgen onrecht

Drs. Gert-Jan Segers (1969) is 
sinds 20 september 2012 lid van de 
Tweede Kamer voor de ChristenUnie 
en sinds 10 november 2015 
fractievoorzitter en politiek leider.

In dit magazine krijgen professionals, die prostitutie en mensenhandel in hun 
portefeuille hebben een podium in de rubriek 'Zeepkist'. Ze benaderen het 
probleem van de prostitutie vanuit hun specifieke competentie.

We zijn nog lang niet  
klaar met het gevecht tegen 

mensenhandel, maar ik 
ben hoopvol
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Onderzoek

kwetsbaar voor uitbuiting. Ze creëren als het ware een 
netwerk van controle en profiteren op een uitbuitende 
manier van de inkomsten uit sekswerk.

Relaties
Uit mijn onderzoek blijkt verder dat uitbuiting 
vaak plaatsvindt binnen relaties van sekswerkers. 
Verdachten en slachtoffers van mensenhandel wonen 
vaak samen. In de intieme relaties tussen hen zijn 
loyaliteit, afhankelijkheid en intimidatie met elkaar 
verweven en geleidelijk ontstaan. Dat heeft veel 
overeenkomsten met huiselijk geweld. Een relatie wordt 
hierdoor niet makkelijk beëindigd. Omdat de vrouwen 
de problemen zien als relatieproblemen, beschouwen 
ze het als iets wat ze zelf op moeten lossen en niet 
als iets waarmee je naar de politie gaat. De relatie 
heeft voor het slachtoffer vaak ook voordelen, en 
bovendien beschouwen de vrouwen zich niet per se 

als slachtoffer. Daardoor zien ze gevangenisstraf voor 
hun partner niet altijd als oplossing en dat kan er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat slachtoffers wisselende 
verklaringen afleggen. Uitbuiting is dus niet eenduidig: 
informele activiteiten en intieme relaties kunnen 
(geleidelijk) leiden tot mensenhandel. 

Aanpak
Nederland doet er veel aan om mensenhandel 
te voorkomen. In verschillende steden wordt 
bijvoorbeeld een verplicht intakegesprek gehouden 
met vrouwen die in de seksindustrie willen werken, dit 
om mensenhandel te kunnen signaleren. Kwetsbare 
vrouwen mogen niet aan het werk. Ik heb sekswerkers 
gevraagd wat ze van deze intakes vinden. Hoewel 
sommigen het wel goed vinden, zien anderen het als 
controle, als discriminatie en als uitsluiting van werk; zij 
zien dat werk als een kans op een beter leven. Daarom 
houden ze informatie achter over pooiers en vriendjes 
of ze gaan werken in een andere stad. 

Het idee achter het Nederlandse prostitutiebeleid is 
dat sekswerkers zelfstandig en onafhankelijk opereren, 
zelfredzaam zijn en werken zonder de bemoeienis 
van derden. De aanpak sluit echter niet altijd goed 
aan bij de aard van het probleem en het perspectief 
van sekswerkers: hulp van derden kan voor hen ook 
nuttig zijn. Uitbuiters geven namelijk ook toegang 
tot werk, geld, een woning, vervoer en anonimiteit. 
Daarnaast kan een uitbuiter een partner zijn. En hulp 
door de overheid voelt voor sommige sekswerkers 
als controle en als belemmering om geld te kunnen 
verdienen. Deze verschillende betekenissen verklaren 
waarom vrouwen vaak geen hulp zoeken of aannemen. 
Voor een effectieve aanpak van mensenhandel is het 
belangrijk rekening te blijven houden met de betekenis 
die sekswerkers toekennen aan hun situatie, hun werk 
en aan het beleid van de overheid. n

Maite Verhoeven is wetenschappelijk 
medewerker bij het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC). Ze promoveerde in april 2017 
met haar proefschrift ‘Government 
policies and sex work realities: Human 

trafficking in the regulated sex industry’, waarvan dit artikel 
een korte samenvatting is.

Mensenhandel  in de

Hoewel prostitutie in Nederland legaal is, is dwingen, manipuleren 
of uitbuiten van sekswerkers een misdrijf: mensenhandel. Maar 
sluit de aanpak van dit soort mensenhandel wel aan bij het 
werkelijke probleem? 

TEKST: MAITE VERHOEVEN

gereguleerde  seksindustrie

Rita werkt achter het raam op de Wallen in Amsterdam. 
Ze komt uit Hongarije waar ze ook al in de prostitutie 
werkte. Van collega’s hoort ze dat ze in Amsterdam 
veel meer kan verdienen voor hetzelfde werk.  
Ze besluit naar Amsterdam te gaan. Via via komt ze 
in contact met Erno. Hij kan een werkkamer voor 
haar regelen en hij heeft een woning waar ze gebruik 
van kan maken. Als ze wil, kan Max, een vriend van 
hem, hen ophalen in Hongarije. Omdat ze geen geld 
hebben voor de reis en voor de borgsom voor een 
woning, spreken ze af dat de helft van het geld dat Rita 
gaat verdienen voor hem is. Erno weet ook nog wel 
iemand die haar kan helpen om alle papieren in orde te 
maken. Om te voorkomen dat Rita te veel geld in haar 
werkkamer heeft liggen, loopt Piet, een vriend, een 
paar keer per dag langs om het geld op te halen. Erno 
bewaart het geld en geeft Rita dan later de helft. Rita 
is Erno dankbaar voor zijn hulp en is blij met deze deal. 
Maar na een tijdje merkt ze dat Erno het niet fijn vindt 
als ze een keertje geen zin heeft om te werken of een 
weekje terug naar Hongarije wil. Hij maakt haar wakker 
om te gaan werken, brengt haar erheen en oefent 
steeds meer druk uit, omdat hij wil dat Rita veel geld 
blijft verdienen. 

Bemoeienis of uitbuiting?
Uit deze casus blijkt dat de hulp of bemoeienis van 
anderen nuttig kan zijn om toegang te krijgen tot werk 
en huisvesting. Tegelijkertijd kan deze bemoeienis 
leiden tot uitbuiting. En hoewel mensenhandel een 
prioriteit is van de overheid, willen slachtoffers dat 
vaak niet melden bij de politie en ook willen ze vaak 
geen hulp. In Nederland zijn er veel mensen die 
sekswerkers op allerlei manieren assisteren. Pooiers 
en bodyguards zorgen voor een woning, werk en 
bescherming. Loopjongens halen eten voor de vrouwen 
die achter het raam aan het werk zijn. Chauffeurs 
brengen de vrouwen naar huis en adviseurs helpen met 
de boekhouding. Omdat sekswerkers graag anoniem 
willen blijven, gebruiken ze liever deze informele dan 

formele diensten. Nadeel: deze informele, ‘grijze’ 
diensten vinden buiten het zicht van de overheid 
plaats, bijvoorbeeld omdat er geen registratie van is 
of omdat er geen belasting over wordt betaald. Deze 
diensten bieden dus aan de ene kant ondersteuning, 
maar ze maken sekswerkers tegelijkertijd afhankelijk en 

KATERN NEDERLAND



|  35 

Achtergrond

Waarom spreken klanten die betaalde seks kopen van ‘liefde’ 
en ‘een verhouding’? Dat is namelijk onzin, vindt Jolanda de 
Boer, senior officier van justitie. ‘Denk goed na voordat je 
beweert dat liefde te koop is.’

TEKST: JOLANDA DE BOER | BEELD: ARIE AMBACHTSHEER

Liefde is niet te koop
Onlangs stond in het Volkskrant Magazine in de rubriek 
‘Lust & liefde’ het schijnbaar openhartige verhaal van 
Peter, die zich om voor mij onbekende redenen van 
een gefingeerde naam bedient. Peter blijkt vaste klant 
van een Chinese vrouw te zijn, die in een massagesalon 

haar seksuele diensten aanbiedt. Peter spreekt wa-
rempel over liefde en verhouding als hij vertelt over de 
wekelijks terugkerende gang naar zijn Chinese vaste-
vriendin-voor-een-dag-per-week-tegen-betaling Mei-
Lan. Peter vertelt de lezer dat deze verhouding beter 

uitpakt dan een huwelijk. Wat mij trof bij het lezen van 
het verhaal van Peter, is dat hij enerzijds een scherp 
observant is, maar anderzijds een inlevingsvermogen 
heeft van likmevestje. 
Wat heeft hij namelijk zoal gemerkt tijdens zijn bezoek-
jes? ‘Net als bij de anderen scheert haar blik tijdens het 
aftrekken ongeveer 15 centimeter over me heen en blijft 
in de verte hangen. Geen idee waaraan ze dan denkt.’ 
Even later vervolgt hij: ‘Ik luister naar haar lach en luis-
ter hoe ze liefdevol vertelt over haar oude ouders en 
haar zoontje in China.’ In welke taal dat gebeurt, vertelt 
Peter er niet bij, maar ik vermoed dat het Nederlandse 
vocabulaire van Mei-Lan uiterst beperkt is. Dat maak ik 
op uit de volgende zin: ‘Meer dan vijf woorden Neder-
lands heeft Mei-Lan niet nodig.’ Er wordt dan gedoeld 
op de woorden: ‘Uit, uit’ (als in: broek uit), ‘Hier ook 
massage’ (wijzend op zijn kruis) en ‘Lekker’. Ik geef u 
overigens op een briefje dat de échte naam van Mei-
Lan ook weer afwijkt van de naam waaronder Peter 
haar kent. Of liever: denkt te kennen. 

Verhouding?
Uit het verhaal van Peter wordt het wat mij betreft  
pijnlijk duidelijk dat hij helemaal niets weet van het 
leven van Mei-Lan. Denkt Peter werkelijk dat hij, uit-
gerekend hij, van ál die klanten die zij dagelijks let-
terlijk over zich heen krijgt, haar ook maar enigszins 
aan liefde doet denken? Dat ook zij hun contacten als 
een verhouding zou omschrijven? Kom op, Peter, jouw 
vaste-vriendin-voor-een-dag-per-week-tegen-betaling 
is zeer vermoedelijk een zeer kwetsbare Chinese vrouw, 
die zich gedwongen voelt om in het illegale circuit haar 
lichaam te verkopen aan de eerste de beste die zich in 
de salon onder het mom van een massage meldt voor 
een seksuele dienst. Peter ontmoet haar wekelijks. Een 
kind kan bedenken dat Mei-Lan haar zoon al een akelig 
lange tijd niet in haar armen heeft kunnen sluiten. Nee 
Peter, zij blijft hier niet omdat zij jullie ‘relatie’ net zo-
zeer waardeert als jij dat doet. Zij blijft hier omdat zij 
geen keuze heeft.

Cees
Jaren geleden ontmoette ik in de rechtbank in Amster-
dam een man, zijn naam ben ik vergeten, ik noem hem 
maar Cees. Cees woonde zes dagen lang de zitting bij 
tegen een aantal gewelddadige pooiers (lees: mensen-
handelaren); hun slachtoffers waren gedwongen achter 
het raam tewerkgesteld. De zaak was aan het rollen 
gekomen door de aangifte van een jonge Nederlandse 
vrouw (ik noem haar Maria), die door de heren pooiers 
eveneens achter het raam was beland, eerst in Amster-
dam, vervolgens op het vermaarde Zandpad in Utrecht. 
Het tegen haar gebruikte lichamelijke en geestelijke 
geweld is voor velen nauwelijks te bevatten. Eerst be-
greep ik niet waarom Cees zich elke ochtend om negen 
uur als eerste op de publieke tribune van de zittingzaal 
meldde. Gaandeweg bleek mij echter dat Cees een 
van de vele vaste klanten van Maria was geweest. Cees 
sprak mij op dag twee aan. Hij hoopte dat hij Maria op 
de zitting tegen zou komen. Hij miste haar! Hij wilde 
haar vertellen dat zij altijd bij hem terecht kon! Hij hield 
van haar! Dat Cees een illusie achternaholde, is hem 
in de loop van die zes dagen hopelijk wel gebleken, 
aangezien de pijnlijke waarheid achter het verhaal van 
Maria erg ver verwijderd lag van het verhaal dat Maria 
hem had wijsgemaakt. Maria moest van haar pooiers 

dagelijks immers minstens duizend euro verdienen. Een 
warme band met Cees – en daaruit voorvloeiend een 
goed betalende Cees - was voor haar dus puur functio-
neel. Met de waarheid had de verhouding tussen Maria 
en Cees niets te maken. De waarheid was een zielige 
oude man, die in verband met een teleurstellend huwe-
lijk zijn heil zocht bij een kwetsbare, veertig jaar jongere 
vrouw. Een vrouw die, zo bleek, met veel geweld werd 
gedwongen dagelijks met grote sommen geld thuis te 
komen bij haar pooiers.

Geen melding politie
Tijdens een onderzoek naar mensenhandel heb ik ooit 
op een online forum laten zoeken naar recensies van 
klanten over een slachtoffer van eveneens zeer geweld-
dadige pooiers (wederom, lees: mensenhandelaren). 
Voor wie hiermee niet bekend is: klanten kunnen op dit 
soort fora recensies achterlaten over hun ervaringen 
met bepaalde prostituees. Uit het onderzoek bleek dat 
diverse klanten wisten dat een van de slachtoffers in dit 
onderzoek door haar pooiers werd uitgebuit. Zij wisten 

dat zij elke dag van 10.00 uur ’s morgens tot 03.00 uur 
de volgende ochtend moest werken en dat haar pooi-
ers steenrijk werden van haar. In de recensies werd zelfs 
het voorstel gelanceerd om het meisje dan maar zelf 
te kopen, ze vonden het allemaal maar zielig voor haar. 
Niemand trok echter aan de bel, niemand deed een 
melding bij de politie. 

Prostitutie speelt zich vaak af in schimmige omstan-
digheden. Het komt zorgwekkend vaak voor dat pros-
tituees onder dwang (bijvoorbeeld geweld, bedreiging, 
misbruik van een kwetsbare positie, economisch zeer 
slechte omstandigheden) de keuze maken voor een 
beroep waar geen ouder zijn kind graag in ziet excelle-
ren. Daarom een oproep aan de klant: Denk even goed 
na voordat je beweert dat liefde te koop is. Seks is te 
koop. Maar tegen welke prijs? n

 

J.F. (Jolanda) de Boer  
is senior officier van justitie. Ze hield 
zich van 2007 tot medio 2017 bij het 
arrondissementsparket in Amsterdam 
bezig met mensenhandel, binnen en 
buiten de prostitutie. 

Het komt zorgwekkend  
vaak voor dat prostituees 

onder dwang de keuze maken 
voor een beroep  

waar geen ouder zijn kind 
graag in ziet excelleren

KATERN NEDERLAND
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Het aantal klanten dat per 
jaar gebruikmaakt van legale 

raamprostitutie

Het aantal prostituees dat 
als escort werkt

De Wallen trekken jaarlijks 
2,5 miljoen bezoekers 

Aantal prostituees in 
illegale escort

Het aantal thuisprostituees in 
2010. Inmiddels is dit toegenomen, 
maar het is moeilijk te schatten 

hoeveel.

Per jaar wordt er 700.000 tot 1 miljoen 
keer seks 'gekocht' in Amsterdam.  

De stad telt 6000 - 8000 prostituees en 
heeft 300 raambordelen. 

Het geschatte aantal 
raamprostituees

CIJFERS ILLEGALE 
PROSTITUTIE: 
Bron: Kwetsbaar beroep, 2010

Het aantal clubs en 
privéhuizen waar klanten 

seks hebben

TEKST: MATTHIJS HOOGENBOOM

ILLUSTRATIE: HENRIETTE TREURNIET
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KATERN AMSTERDAM Zeepkist

GEBRANDMERKTE OF ZICHTBAAR 
MISHANDELDE VROUWEN ZIEN WE 
NIET MEER ACHTER DE RAMEN OP 
DE WALLEN, MAAR MISSTANDEN 
ZIJN ER NOG STEEDS, HOEWEL 
MINDER ZICHTBAAR DOOR DE 
KOMST VAN INTERNET, ZEGT AGENT 
RAYMOND VENEMA, OPERATIONEEL 
COÖRDINATOR VAN HET 
PROSTITUTIETEAM. 

RAYMOND VENEMA

Vijftien jaar geleden kon ik als politieagent vrij een-
voudig zien als vrouwen uitgebuit werden in  
Amsterdam. Vrouwen die werkten op de Wallen wer-
den door hun pooiers persoonlijk naar hun werk ge-
bracht waarna deze pooiers trouw de wacht hielden. 
Veel vrouwen stonden met zichtbare blauwe plekken 
achter de ramen of waren gebrandmerkt met een 
naamtatoeage. Zeven dagen per week achttien uren 
werken was vrij normaal. De ramen waren in die tijd 
ook 24/7 open en voor bijna honderd procent bezet. 
Dit waren zaken die je gewoon kon zien, zonder ook 
maar één gesprek met een prostituee gevoerd te 
hebben.

Veranderingen in de prostitutie
Ondertussen is er veel veranderd als het gaat om 
bewustwording en wet- en regelgeving rond prosti-
tutie. Prostitutie is nog steeds legaal in Nederland, 
maar de ramen zijn niet meer 24/7 open, pooiers 
lopen niet meer zo opzichtig over straat, werkwijzen 

zijn veranderd, eventuele geweldsplekken worden 
kundig gemaskeerd (waarom zou je een vrouw slaan 
als je haar ook psychisch naar je hand kunt zetten?), 
er is een leeftijdsverhoging gekomen naar 21+ en 
veel ramen staan steeds meer en steeds vaker leeg. 
Relatief meer toeristen komen alleen maar naar de 
Wallen om te kijken, en prostituees klagen dat de 
omzet minder wordt. Dit heeft ook te maken met 
de mogelijkheden die internet biedt. Moesten klan-
ten voorheen persoonlijk bij een prostituee langs 
om wat te regelen, nu boeken klanten online een 
bezoekje. Door het internet is de prostitutiebranche 
uitgebreider en makkelijker toegankelijk geworden 
voor veel mensen. Binnen een paar klikken heb je 
een date bij je thuis, op je hotelkamer of word je 
ergens verwacht.

Onzichtbare misstanden
Door deze ontwikkelingen is prostitutie minder 
zichtbaar geworden en de eventuele misstanden 
dus ook. Contact met politie en hulpverlening wordt 
hierdoor ook moeilijker, waardoor deze misstan-
den door kunnen gaan, met alle gevolgen van dien. 
Nog steeds zie ik de nodige misstanden binnen de 
branche, waarbij mensenhandel de zwaarste vorm 
is. Door alle ervaringen ben ik ook anders naar de 
‘happy hooker’ (blije hoer, red.) gaan kijken, hoewel 
er uitzonderingen zijn: niet iedereen wordt uitgebuit. 
En ook worden niet alleen vrouwen uitgebuit, ook 
mannen, transgenders en kinderen zijn het slacht-
offer van uitbuiting. 

Prostitutie en mensenhandel
De woorden prostitutie en mensenhandel worden 
vaak in één adem uitgesproken. Als er bij prostitu-
tie sprake is van eventuele seksuele uitbuiting, is 
het een vorm van mensenhandel. Mensenhandel is 
namelijk breder dan alleen seksuele uitbuiting, ook 
arbeidsuitbuiting, orgaanhandel en het gedwongen 

plegen van strafbare feiten vallen hieronder. In al 
deze vormen van mensenhandel staat dus één ding 
centraal, en dat is uitbuiting.

Een veelgemaakte fout is dat prostitutie nog steeds 
als synoniem voor mensenhandel wordt gebruikt. 
Prostitutie is binnen Nederland legaal, maar de 

vraag of het ook legaal blijft, hangt af van de om-
standigheden. We roepen elkaar vaak na zonder te 
weten waar we over spreken als het om de begrip-
pen prostitutie en mensenhandel gaat, ook de me-
dia hebben daar een handje van. Maar uiteindelijk is 
dit het belangrijkst: iedereen kan slachtoffer worden 
van mensenhandel en iedereen kan ook in contact 
komen met mensen die slachtoffer zijn van mensen-
handel.
Behandel een ander zoals jezelf ook behandeld zou 
willen worden, dat is de eerste stap om iemand te 
helpen. Maar vergeet daarbij niet dat mensenhandel 
een specialisme is. Vermoed je dat iemand gedwon-
gen in de prostitutie werkt? Of dat iemand slachtof-
fer is van mensenhandel? Meld dit dan bij de politie 
of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-
7000.  n

Meer onzichtbare slacht offers van uitbuiting

Raymond Venema werkt bij 
de politie in Amsterdam. Hij is 
operationeel coördinator van het 
Prostitutieteam.

Vrouwen stonden met zichtbare 
blauwe plekken achter de ramen 
of waren gebrandmerkt met een 

naamtatoeage

In dit magazine krijgen professionals, die prostitutie en mensenhandel in hun 
portefeuille hebben een podium in de rubriek 'Zeepkist'. Ze benaderen het 
probleem van de prostitutie vanuit hun specifieke competentie.
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‘Onze problematiek rond prostitutie is niet wezenlijk 
anders dan in andere steden in Nederland. Op een 
aantal plaatsen in deze stad vind je prostitutie. En 
we weten: in deze sector komt het helaas nogal eens 
voor dat vrouwen tegen wil en dank hierin terecht 
zijn gekomen. Buitenlandse vrouwen hebben soms 
een afhankelijkheidsrelatie en worden dan soms 
gedwongen seksuele diensten aan te bieden. Dit hoort 
absoluut bij de uiterst kwalijke kanten van deze sector, 
en hulpverlening voor deze vrouwen blijft heel hard 
nodig.’ 

Hoe komen jullie in contact met deze vrouwen?
‘Scharlaken Koord heeft hier in Haarlem een vestiging. 
De medewerkers bezoeken regelmatig vrouwen die 
hier werkzaam zijn en ze hebben contact via een 
spreekuur. Daar zijn wij als gemeente Haarlem heel 
erg blij mee. Het contact is namelijk laagdrempelig 
en het is een goede manier om signalen op te vangen 
of juist af te geven. Scharlaken Koord verbindt ons 
als gemeente met de mensen achter dit werk. Verder 

kijken we of er signalen zijn van gedwongen werk. Dat 
doen we aan de hand van gegevens van verschillende 
overheidsdiensten, zoals de belastingdienst, de 
arbeidsinspectie en de politie. Zijn er signalen van 
gedwongen werken? Is er sprake van geweld of 
illegaal verblijf? Je ziet vaak een verband tussen een 
illegaal verblijf en bijvoorbeeld afpersing: vrouwen 
moeten gedwongen (seks)werk doen; anders worden 
ze aangegeven en het land uitgezet. Dat is een van 
de grootste problemen. Want vrouwen hebben hard 
inkomsten nodig voor familie of zelfs kinderen in het 
land van oorsprong. Dus we weten dat mensenhandel 
helaas voorkomt, het meest in de prostitutiesector.’

Welke hulp wordt er geboden aan prostituees of 
slachtoffers van mensenhandel?
‘Naast Scharlaken Koord zijn er ook andere 
zorginstanties die hulp kunnen bieden. Soms willen 
prostituees stoppen; we bekijken dan hoe we als 
gemeente deze mensen kunnen helpen een leven op 
te bouwen. Bij dat proces zijn dan meer instanties 

Amsterdam is niet de enige stad in Nederland waar prostitutie 
en mensenhandel een feit is. Ook in andere steden zijn er 
Rosse buurten en ramen, zo ook in Haarlem. In gesprek met 
burgemeester Jos Wienen over prostitutie, mensenhandel en 
hulp voor slachtoffers. ‘Het is mensonwaardig als vrouwen tegen 
hun wil sekswerker worden.’

TEKST: RONALD KOOPS | BEELD: GEMEENTE HAARLEM

betrokken. En het is mooi dat Scharlaken Koord 
uitstapprogramma’s heeft.’

Nieuwe wetgeving verplicht exploitanten een 
intake te doen met prostituees voor de verhuur 
van een raam, waarbij bekeken wordt of er sprake 
is van mensenhandel. Aan de andere kant willen 
exploitanten heel graag hun ramen verhuren. Wat 
vindt u ervan dat exploitanten dat zelf moeten doen? 
Is dat niet een slager die zijn eigen vlees keurt?
‘Dat is inderdaad een lastige kwestie. In sommige 
gemeenten, zoals Amsterdam, hebben ze daar 
een aparte toezichthouder voor. Wij beseffen als 
gemeente dat we dit goed in de gaten moeten houden. 
Exploitanten kunnen namelijk een vriendelijk gezicht 
hebben, maar ze hebben ook een financieel belang.’

Worden er weleens aangiften gedaan van 
mensenhandel waar ook een veroordeling uit 
voortvloeit?
‘Dat doet zich voor. En het gebeurt ook dat er 

aangegeven wordt dat er bepaalde praktijken zijn 
die niet kloppen. Daar moet je dan achteraan: de 
puzzelstukjes verbinden en er – als dat kan – zaak van 
maken.’ 

Hoe ziet u de toekomst van de prostitutie in Haarlem?
‘We willen ervoor zorgen dat de prostitutie in Haarlem 
qua kleinschaligheid niet van karakter verandert. Dus 
geen grootschalige branche die vaak gepaard gaat met 
meer overlast. Daarnaast wil ik dat wij alle expertise 
zo goed mogelijk inzetten om mensenhandel tegen te 
gaan. Het is mensonwaardig dat mensen hiernaartoe 
gesleept worden om tegen hun wil sekswerker te 
worden. Ik wil me als burgemeester ervoor inzetten 
dat te voorkomen én handelend op te treden als we 
mensenhandel signaleren.’  

Welke les hebt u of heeft uw gemeente geleerd als 
het gaat om mensenhandel en prostitutie?
‘Als er ogenschijnlijk niets aan de hand is, hoeft dat niet 
te betekenen dat er geen onrechtmatige praktijken zijn. 
Die les hebben we als gemeente geleerd. Sindsdien 
zoeken we ook veel gerichter naar signalen die wijzen 
op gedwongen prostitutie of mensenhandel.’ 

Steeds meer landen in Europa volgen het Zweeds 
model, waarbij de dader vervolgd wordt als hij 
had kunnen weten dat er sprake is van gedwongen 
prostitutie. Wat vindt u daarvan?
‘Het is belangrijk je niet alleen te  concentreren op 
vrouwen, maar ook kritisch te kijken naar de klant. 
Dat gebeurt in Nederland ook, als er minderjarigen bij 
betrokken zijn. In Nederland hebben we lang het idee 
gehad dat we grip hebben op prostitutie zolang we het 
reguleren, daar ben ik sceptisch over. We moeten in 
Nederland met elkaar onderzoeken of deze regelgeving 
verder uitgewerkt moet worden, want er zijn nog 
steeds te veel misstanden.’ n

‘We moeten alert 
zijn op signalen 
van gedwongen 

werk’

In Nederland  
hebben we lang het 

idee gehad dat we grip 
hebben op prostitutie 

zolang we het 
reguleren, daar ben ik  

sceptisch over

Ik wil dat wij als  
gemeente alle expertise  

zo goed mogelijk inzetten om 
mensenhandel tegen te gaan

KATERN AMSTERDAM
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TEKST: MATTHIJS HOOGENBOOM

ILLUSTRATIE: HENRIETTE TREURNIET

BRONNEN: FILMPJE ‘GOEDE DEAL TOCH?’ VAN EXXPOSE

ONDERZOEK ‘PROSTITUANTEN VAN NEDERLAND IN KAART GEBRACHT’ (2010)

WWW.FINDINGJUSTICE.ORG/PROSTITUTION-STATISTICS

 HTTPS://NOBULLYING.COM/PROSTITUTION-STATISTICS

Van de prostitués is 
90% vrouw, 5% man,  
5% transgender

De minimumleeftijd van legale  
prostitutie is 21 jaar

10 - 90% gedwongen
60% komt uit Oost-Europa

60 – 75% is weleens verkracht
70 - 95% krijgt te maken met fysiek geweld

39 - 60% gebruikt drank en drugs
68% vertoont signalen van posttraumatisch 

stresssyndroom (PTSS)

1 op de 10 mannen heeft weleens 20 minuten 
seks voor 50 euro

57% is tevreden met ‘aankoop’
41% twijfel en verwarring
59% schuld en schaamte
Loopt vaak door elkaar
39% heeft een relatie

44% bezocht vóór zijn 20e een prostituee
20% noemt zichzelf seksverslaafd
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IEDEREEN IN NEDERLAND HEEFT 
RECHT OP GOEDE ZORG EN 
SPORENONDERZOEK NA HET 
MEEMAKEN VAN SEKSUEEL GEWELD. 
HET VERSNIPPERDE SYSTEEM IS 
GELUKKIG VERLEDEN TIJD, ZEGT DR. 
IVA BICANIC.

DR. IVA BICANIC

Het is een ongemakkelijke realiteit, maar iedereen 
kan slachtoffer worden van seksueel geweld. Vooral 
vrouwen in de leeftijd van 14-24 jaar en mensen met 
een verstandelijke beperking vormen een risico-
groep, en ook het gebruik van alcohol zorgt voor een 
verhoogd risico. Maar de meest robuuste risicofactor 
om misbruikt te worden is eerder en vaak niet ver-
werkt seksueel misbruik. Geschat wordt dat de helft 
van de misbruikte kinderen later opnieuw misbruikt 
wordt. Seksueel risicogedrag en een negatief zelf-
beeld spelen een rol bij ‘revictimisatie’, maar ook zijn 
er uit onderzoek aanwijzingen voor de mediërende 
rol van een posttraumatische stressstoornis (PTSS): 
verondersteld wordt dat slachtoffers door PTSS (met 
name het symptoom emotional numbness) hun intu-
itie kwijtraken om risicovolle situaties te beoordelen 
en daar adequaat op te reageren.
Uit onderzoek blijkt dat prostituees vaker rapporte-
ren dat ze als kind seksueel misbruikt zíjn, dan het 
gros van de bevolking. Door hun geschiedenis  
en/of vanwege hun werk lopen zij meer risico om 
(opnieuw) seksueel geweld mee te maken. Toch is 
het opvallend dat prostituees nauwelijks gebruikma-
ken van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). 
Met dit artikel hoop ik de drempel naar het CSG te 
verlagen, want na seksueel geweld heeft iedereen in 
Nederland recht op goede zorg en sporenonderzoek, 

zoals die tegenwoordig worden aangeboden in het 
CSG. 

Versnipperd systeem
Voorheen liepen acute verkrachtingsslachtoffers in 
Nederland tegen een versnipperd systeem aan met 
professionals die onvoldoende expertise hadden, 
wachttijden hanteerden en onnodig vaak de vraag 
stelden: ‘Wat er is gebeurd?’ Aangetoond is dat 
slachtoffers hierdoor ontmoedigd raakten en signifi-
cant meer tijd nodig hadden voor psychisch herstel. 
In het CSG werken politie en (medische) hulpverle-
ning tegenwoordig nauw samen in het belang van 
slachtoffers van alle leeftijden. Het CSG richt zich 
primair op acute slachtoffers van een verkrachting 
minder dan acht dagen geleden, omdat er de eerste 
week na een verkrachting de meeste kansen zijn op 
medisch, psychologisch en forensisch vlak. Kansen 
die daarna verkeken zijn. Maar ook slachtoffers die 
geen contact met politie willen of aangeven langer 
dan zeven dagen geleden seksueel te zijn misbruikt, 
kunnen van het CSG gebruikmaken. Het centrum is 
dag en nacht bereikbaar. 

Integrale zorg
Een CSG heeft geen eigen onderkomen, maar is 
gesitueerd op de Spoedeisende Hulp of bij de GGD. 
De zorg wordt integraal vanuit verschillende disci-
plines verleend. Dit gebeurt door bevoegd en be-
kwaam personeel, dat deze zorg tot zijn dagelijkse 
taken heeft of regelmatig uitvoert. Het uitgangspunt 
is ‘zo goed en zo snel mogelijk met zo min mogelijk 
professionals’. Het CSG biedt acute medische zorg, 
gericht op preventie van zwangerschap en besmet-
ting met soa/hiv, en behandeling van letsel, acute 
psychologische zorg om herstel te bevorderen ter 
preventie van het ontstaan van psychische stoornis-
sen, met name PTSS, en forensisch onderzoek, ge-
richt op sporen en letselduiding.

Wanneer een slachtoffer het CSG binnenkomt – met 
of zonder politie – wordt zij of hij opgevangen en 

bijgestaan door een deskundige zorgprofessional, 
zoals een (forensisch) verpleegkundige. Aangifte is 
geen doel op zich, maar als het slachtoffer aangifte 
wil doen, vindt eerst forensisch-medisch onderzoek 
plaats door een forensisch arts in het bijzijn van een 
forensisch rechercheur. Daarna wordt acute medi-
sche zorg gegeven. Medische zorg en forensisch 
sporenonderzoek worden afgestemd, zodat deze el-
kaar niet verstoren, maar ook zo min mogelijk belas-
tend zijn voor het slachtoffer. De casemanager van 

het CSG vormt de verbinding tussen het slachtoffer 
en alle disciplines. Deze bekijkt of het slachtoffer 
elders in zorg is en of er een zorgmelding bij Veilig 
Thuis moet plaatsvinden. De psychologische zorg 
door de casemanager bestaat uit watchful waiting: 
het monitoren van acute stressreacties en het geven 
van psycho-educatie aan het slachtoffer en ouders/
partner. Indien de stressreacties niet afnemen en als 
er sprake is van PTSS of andere problematiek, dan 
wordt direct evidence-based (trauma)behandeling 
ingezet binnen de GGZ.

Zelf geef ik ook traumabehandeling. Daardoor weet 
ik dat herstel na seksueel geweld mogelijk is. Al zijn 
het soms kleine verbeteringen, zoals beter slapen of 
minder prikkelbaar, dat geeft hoop. En hoop is heel 
veel waard. n

Snelle zorg bij seksueel  geweld is broodnodig

Dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog 
en landelijk coördinator Centrum 
Seksueel Geweld. Het CSG bestaat 
op 16 locaties in Nederland en is 
24/7 bereikbaar via het  
gratis nummer 0800-0188.  
Meer informatie op  
www.centrumseksueelgeweld.nl

In dit magazine krijgen professionals, die prostitutie en mensenhandel in hun 
portefeuille hebben een podium in de rubriek 'Zeepkist'. Ze benaderen het 
probleem van de prostitutie vanuit hun specifieke competentie.
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De eerste week na  
een verkrachting zijn er  

de meeste kansen op medisch, 
psychologisch  

en forensisch vlak
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Reportage

‘Wie komt er weleens in het centrum van Amsterdam?’ 
Bijna alle meiden van het Viertaal College in Amster-
dam steken hun hand op. ‘En wie komt er dan weleens 
op de Wallen?’ De meiden kijken elkaar aan. Som-
mige handen gaan aarzelend de lucht in. Sommigen 
giechelen, anderen worden er verlegen van en enkele 
meiden kijken me ook met grote ogen aan en snap-
pen mijn vraag niet. Een van hen zegt: ‘De Wadden, 
euh ja, dat is toch bij de zee?’ Een lachsalvo klinkt op, 
maar als ik vraag wat het beroep van een prostituee 
inhoudt, wordt het meteen stil. Een aantal meiden kijkt 
elkaar aan en de spanning is voelbaar. Want wie durft 
als eerste werkelijk het woord ‘seks’ te noemen en hier 

wat over te zeggen? Als we er verder over doorpraten, 
komen de tongen los. ‘Maar waarom doet een meisje 
dit?’ vraagt iemand. ‘Waarom heeft ze seks voor geld?!’ 
Een ander: ‘Maar als een meisje gedwongen wordt om 
seks te hebben, waarom gaat ze dan niet gewoon naar 

de politie?!’ Ik leg uit dat deze meiden gedwongen wor-
den door chantage, bedreiging en geweld. Bij sommige 
leerlingen zie ik begrip, bij andere niet. Achterin draait 
een meisje zich om naar haar achterbuurvrouw. ‘Ik vind 
het maar dom, hoor,’ zegt ze. ‘Dat zou mij nooit overko-
men!’ 

Wallen
Praat met tienermeiden over de Wallen, prostituees en 
wetten rondom prostitutie en je hebt meteen de aan-
dacht als gastdocent. Hier in Amsterdam weten meiden 
veel over de Wallen en prostitutie, maar als ik in andere 
plaatsen lesgeef, is die kennis er vaak niet. 

De stellingen die ik vanochtend deel met mijn klas, 
roepen de nodige reacties op. Vooral deze stelling: Als 
een meisje in handen van een loverboy valt, is dat haar 
eigen schuld. Direct zie ik een vinger omhooggaan. 
Twee tienerogen kijken me aan: ‘Ja, had ze maar beter 
op moeten letten!’ Haar buurvrouw is het hier niet mee 
eens: ‘Zo’n loverboy speelt het spelletje vaak zo mooi, 
dat heb je helemaal niet door.’ Iemand anders zegt: 
‘Veel loverboys benaderen meisjes via internet. Dan 
heb je het helemaal niet door en kun je er dus ook niet 
iets aan doen!’ Een andere vinger schiet de lucht in: 
‘Mevrouw, wat vindt u er zelf eigenlijk van?’ klinkt het 
in plat Amsterdams. Ik leg uit dat het meisje in kwestie 
misschien iets door had kunnen hebben (maar mis-
schien ook wel niet), maar dat de echte schuld natuur-

lijk bij de loverboy ligt. Het is makkelijk om te zeg-
gen dat je de meisjes maar dom vindt die in handen 
van een loverboy vallen, ze hadden maar beter op 
moeten letten en ‘nee’ moeten zeggen! 

Maar wat als het bij de meiden om hun eigen gren-
zen gaat? We krijgen een boeiend gesprek met el-
kaar, waarin verschillende vragen naar voren komen, 
zoals: Als een jongen je een duur cadeau geeft en 
je net verkering hebt, dan moet je dat niet aanpak-
ken. Maar wat als je al langer verkering hebt? Of wat 

als je vriendje geld van je wil lenen? Vijf euro kan 
wel, maar als hij vijftig euro vraagt? Waar ligt dan 
de grens? En als het over seksualiteit gaat? Wil je 
zoenen met een jongen met wie je geen verkering 
hebt? Moet je dan wel verkering of bijna verkering 
hebben? En wanneer wil je met een jongen naar 
bed? Hoe stel je daarin grenzen? Of op het gebied 
van vriendinnen? Wie is er belangrijker, je beste 
vriendin of je vriendje? 
 
Rollenspel 
Soms spelen we situaties uit in een rollenspel, waar-
bij ik de meiden leer dat ze hun eigen grenzen moe-
ten stellen, voordat iemand anders ze voor hen stelt. 
Ook leg ik uit dat een loverboy juist in de kleine 
dingen eerst zal proberen of hij over je grenzen kan 
gaan, om vervolgens steeds verder te gaan. 

Omdat ik probeer een sfeer te creëren waarin de 
meiden zich veilig voelen, durven ze steeds meer 
in de groep over zichzelf te vertellen. Ik sta vaak 
versteld van wat ze al meegemaakt en gehoord 
hebben: naaktfoto’s die doorgestuurd worden (sex-
ting), en meisjes die daarmee gedwongen worden 
tot dingen die ze niet willen, of jongens die soms 
over de grenzen van de meiden zijn gegaan. Ik hoop 
dat ze zich door de lessen bewust worden van hun 
eigen grens en de realiteit over wat er kan gebeuren 
als ze die grens niet zelf bewaken. Het gesprek met 
de meiden van deze klas was in ieder geval goed, 
bedenk ik me als ik weer in de auto stap. En morgen 
is er weer een dag. Dan ga ik naar het Greijdanus 
College in Zwolle. Ik heb er nu al zin in. n

Loverboys: eigen 
schuld, dikke bult?

Wil je zoenen met een jongen met wie je geen verkering hebt? 
Wanneer wil je met een jongen naar bed? En hoe stel je daarin 
grenzen? Belangrijke vragen die behandeld worden in de 
preventielessen ‘Beware of Loverboys’. Eline van der Woude 
doet verslag van een gastles.

TEKST: ELINE VAN DER WOUDE

Zo’n loverboy speelt 
het spelletje vaak zo 

mooi, dat heb je niet door

Als ik vraag wat een 
  een prostituee doet,  

wordt  het stil
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Lespakketten 
Scharlaken Koord
Het lespakket ‘Beware of Loverboys’ is in 2000 
ontwikkeld door Scharlaken Koord. Sindsdien 
zijn er honderden lessen gegeven op diverse 
middelbare scholen in Nederland. De lessen bevatten 
spelvormen, filmpjes en verschillende werkvormen. 
Doel van de lessen: bewustwording creëren rondom 
loverboyproblematiek en het vormen van een eigen 
mening rondom seksualiteit, en grenzen stellen binnen 
relaties. 

Het lespakket ‘No Nonsense’ helpt meiden 
om weerbaarder te worden op het gebied van 
seksualiteit, en de training ‘Love Limits’ is onze 
weerbaarheidstraining voor meiden. 

Per jaar worden er meer dan tweehonderd lessen en 
trainingen gegeven op gemiddeld 45 scholen, waarbij 
meer dan 2000 leerlingen bereikt worden. De trainingen 
worden gegeven door vijf preventiemedewerkers. Meer 
informatie: www.preventiescharlakenkoord.nl

Eline van der Woude 
geeft les aan een groep 
Amsterdamse kinderen.
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Interview

‘Een plastic tas met daarin een paar bezittingen en de 
plukken haar die mijn ex uit mijn hoofd getrokken had, 
dat was het enige wat ik bij me had toen ik ontredderd 
voor de deur van Scharlaken Koord stond. Ik weet niet 
precies waarom ik ze bewaarde. Misschien om mijzelf 
eraan te herinneren hoe wreed hij voor mij was?

Ik belde aan bij Scharlaken Koord. Twee jaar daarvoor 
deed ik hetzelfde. Ik wilde stoppen met de prostitutie 
en vroeg om hulp. Ik heb een paar maanden bege-
leiding gehad van Scharlaken Koord en bouwde een 
goede band op met mijn maatschappelijk werker. Toch 
ben ik weer teruggegaan de prostitutie in. Waarom? Ik 
denk dat ik er toen nog niet klaar voor was om uit te 
stappen. Ik was gewend aan de wereld van prostitutie, 
in zekere zin was het vertrouwd voor me. Ook al was 
het een wereld waarin ik te maken had met agres-
sieve klanten, drugs, drankmisbruik en vriendjes die mij 
slecht behandelden.
Nadat ik de zoveelste klappen van mijn toenmalige 
vriend had gekregen en er kale plekken op mijn hoofd 

zaten van het haar dat hij eruit had getrokken, was de 
maat vol. Ik kon niet meer. Ik was depressief, blut en 
voelde mij helemaal gebroken. Ik besloot opnieuw te 
stoppen. Dit keer definitief. 

Arm
Ik kom uit Bulgarije. Thuis waren we arm. Ik woonde 
met mijn moeder en mijn zus; mijn moeder moest hard 
werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik had in 
mijn tienerjaren veel ruzie met mijn moeder. We von-
den het moeilijk elkaar te begrijpen. Mijn moeder heeft 
geen gemakkelijke jeugd gehad. Ze deed haar best, 
maar ze vond het moeilijk van haar dochters te houden. 
In mijn kindertijd heb ik een nare seksuele ervaring 
gehad. Ik wilde dit niet, wist niet eens wat seks was en 
toch werd mij dit aangedaan. Daarom was ik op jonge 
leeftijd al seksueel verpest. Ik denk dat dat de stap om 
in de prostitutie te gaan gemakkelijker heeft gemaakt.

De stap om naar Nederland te gaan was groot, ik vond 
het heel spannend. Ik deed het omdat ik in Bulgarije 

weinig perspectief zag voor een goede toekomst. Ik 
zocht een baan en algauw ontdekte ik dat ik het snelst 
geld kon verdienen als ik de prostitutie in zou gaan. Ik 
begon te werken achter het raam. Ik kwam een man 
tegen die mij onder zijn hoede nam, maar hij bleek een 
pooier te zijn. Hij kreeg mij in zijn macht, nam mij mee 
naar Parijs om daar te werken en ik moest mijn geld 
aan hem afstaan. Gelukkig kon ik me van hem bevrijden 
en ik ben vanaf toen achter het raam gaan staan op 
de Wallen in Amsterdam. Daar heb ik van alles meege-
maakt: ruzies op straat, gewelddadige klanten, agres-
sieve vriendjes. Ik dronk veel alcohol om mezelf op 
deze manier verdoven, dat was de enige manier om het 
vol te kunnen houden. 

Mishandeling
Ik kreeg een vriend, hij was eerst een klant van me. Hij 
had veel geld en hij bood mij aan bij hem te gaan wo-
nen. Ik zegde mijn huur op, stopte met de prostitutie en 
trok bij hem in. Hij bleek erg gewelddadig en sloeg mij. 
We dronken samen veel sterke drank en dat mondde 
altijd uit in ruzies. Het werd gevaarlijk en ik kon niet 
langer bij hem blijven. Maar waar moest ik heen? Ik had 
geen inkomsten en was dakloos. Lichamelijk was ik 
gebroken van alle alcohol, klappen en slapeloze nach-
ten die ik daarvan had. Ik voelde me angstig en vond 
mijzelf niks waard. Scharlaken Koord kwam in mijn ge-
dachten, ik wist niets anders te bedenken en ik belde 
aan.
Ik kreeg meteen een maatschappelijk werker bij Schar-
laken Koord en zij hielp mij met het aanvragen van een 
uitkering. Ik kreeg een inschrijfadres bij de gemeente 
en hulp bij mijn administratie. Ik had stapels ongeopen-
de brieven en schulden opgebouwd. Zij regelde hulp 
voor mij bij een psycholoog en bij de verslavingszorg 
zodat ik aan mijn alcoholprobleem kon werken. 

En ik kon terecht in Second Step, het werkervarings-
traject van Scharlaken Koord. Dat is een winkel en 
cateringbedrijf waar ik andere meiden leerde kennen 
die ook in de prostitutie hadden gewerkt. Dit gaf veel 
steun en herkenning. Ik kon in dat bedrijf werkervaring 
opdoen en kreeg training en coaching om straks in een 
ander werkgebied een baan te kunnen vinden. 

Beter leven
Nu gaat het naar omstandigheden goed met me. Sa-
men met mijn maatschappelijk werker heb ik mijn leven 
op de rit kunnen krijgen. Ik woon in een woongroep 
waar ik begeleiding krijg. Ik heb een uitkering en ik ga 

nog steeds naar het werkervaringstraject. Ik wil straks 
een opleiding tot visagiste gaan volgen. Mijn leven 
heeft een stijgende lijn. Makkelijk is het nog niet. In de 
prostitutie zat ik altijd in de overlevingsstand en was 
er veel spanning. Nu ik rust heb, komen er negatieve 
gedachten in mij op. Gelukkig kan ik hier met mijn 
maatschappelijk werker over praten. Ik zie nu in dat een 
ander, beter leven ook voor mij mogelijk is.’ n

TOEN ZE MISHANDELD WERD DOOR HAAR 
VRIEND EN DE HAREN UIT HAAR HOOFD 

WERDEN GETROKKEN, WIST ZE HET ZEKER: DIT 
MOET STOPPEN. ZE STAPTE UIT DE WERELD 

VAN SEKS EN GEWELD. HET INDRUKWEKKENDE 
VERHAAL VAN LENA.

TEKST: MARIJE SAS

blut en

‘Ik voelde me 

depressief, 
gebroken’
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Ik dronk veel alcohol om 
mezelf op deze manier 

te verdoven, dat was de 
enige manier om het vol te 

kunnen houden
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Elke week zijn vrijwilligers en medewerkers 
van Scharlaken Koord present op de Wallen 
in Amsterdam, Haarlem en binnenkort ook in 
Almere. 

Ze zijn – altijd in tweetallen – te vinden bij de 
ramen en in clubs, om vrouwen te bezoeken 
voor een praatje of voor gebed. Voor het 
overhandigen van een kaartje om de vrouwen 
zo kennis te laten maken met het werk dat 
Scharlaken Koord doet. Of om alleen maar 
even te zwaaien en te glimlachen. Soms 
worden de straatwerkers genegeerd of met 
een snauw weggestuurd, omdat de vrouwen 
niet willen of niet durven praten. Vanuit de 

liefde van Jezus willen ze de vrouwen laten 
weten dat ze gezien worden en belangrijk zijn. 
En ze willen de vrouwen achter de ramen en 
in clubs laten weten dat er hulp is wanneer zij 
die nodig hebben. Met Kerst en Pasen delen 
ze cadeautjes uit en een kaart waarop staat 
uitgelegd wat deze feestdagen betekenen en 
dat de liefde van Jezus ook voor hen bedoeld 
is. 

Wil je meer betrokken raken bij ons straatwerk? 
Word vrijwilliger of donateur! Zie ook de brief 
bij dit magazine of ga naar pagina 59, waarop 
staat wat jij kunt doen om mee te strijden! Ook 
kun je een kijkje nemen op scharlakenkoord.nl

Jubileum

Scharlaken Koord ontstond dertig jaar geleden met het 
straatwerk in Amsterdam. Sindsdien gaan medewerkers en 
vrijwilligers elke week langs de ramen van de Rosse buurten 
voor een praatje, een bemoediging of gebed.  Dertig jaar 
mooie gesprekken, hilarische situaties en schrijnende 
gevallen. Wat is de straatwerkers het meest bijgebleven?

TEKST: MARIJE SAS | BEELD: ARIE AMBACHTSHEER

‘Een vrouw achter het raam vertelde mij dat ze vier dagen daarvoor een abortus had ondergaan. Mijn vraag was of ze wel kon werken en niet eerst moest herstellen. “Nee,” zei ze. “Ik vertel het mijn klanten gewoon en die houden er dan hopelijk rekening mee”.’

‘Dat een woedende klant met 
zijn elleboog de ruit van een 
van de vrouwen intikte en 

daarmee aan gruzelementen sloeg. 
Gelukkig raakte ze niet gewond. 
Nieuwsgierige voorbijgangers keken 
ernaar en trokken weer verder. 

Niemand schoot te hulp.’

‘Ik werd eens omringd door groepen toeristen, lallende voetbalsupporters en schoolklassen vol tieners. Helaas is dit aan de orde van de dag. Het ergste vind ik nog de ouders met kleine kinderen die voorbijlopen en bij de vrouwen naar binnen gluren.’

KATERN INDIVIDU

Dertig jaar straatwerk Scharlaken Koord: 
Mooie gesprekken en schrijnende gevallen

‘Een Hongaarse vrouw
 mocht ik een keer 

een cadeaut je overha
ndigen, ik had dat 

tijdens een vakantie s
peciaal voor haar 

gekocht in Hongarije. 
Ze was diep geroerd 

door het feit dat ik in
 Hongarije aan 

haar had gedacht en
 iets voor haar had 

meegenomen, ze miste
 haar moederland erg

.’ 

‘Iedere keer dat ik die wat oudere vrouw 
achter het raam zie staan en een paar 

ramen verderop haar kleindochter.’

‘Dat wij binnen stonden bij een 

vrouw en er ineens een stel 

kerels keihard tegen het raam 

aan viel. We schrokken enorm! 

Waarschijnlijk teveel gedronken, 

dat zie je wel vaker op de Wallen.’ 

‘Dat ik een vrouw wilde bezoeken, maar de kans niet kreeg. Er stond een wachtrij van zo’n vijf mannen, voor een en dezelfde vrouw. Het meest bizarre vond ik dat 
sommige mannen uit de wachtrij onderling 

een gezellig kletspraatje hielden.’

‘Dat een man nieuwsgierig en vriendelijk 
vroeg wat wij precies doen daar bij de 
vrouwen. Na onze uit leg trok hij een 

briefje van vijftig euro uit zijn portemonnee 
en overhandigde het ons: “Voor het goede 

werk van Scharlaken Koord”.’

‘Dat ik ineens midden in een groep Aziatische mannen stond. Met hun camera’s verdrongen ze zich voor de ramen om zoveel mogelijk foto’s te kunnen maken. Alsof het hier om de aapjes in Artis ging. Mensonterend.’ 

‘Ik mocht eens bidden in h
et Roemeens voor een vrouw achter 

het raam. Ze dacht dat ik het Onzevader zou opzeggen en 

verwachtte niet een persoo
nlijk gebed, speciaal voor haar. Het 

ontroerde haar. En het leuke was dat ze speciaal voor het 

bidden haar gordijn dichttrok. Even een moment alleen voor 

haar en God.’

‘Dat wij met de kerstactie een tijdlang bij 
twee vrouwen achter het raam koffiedronken 
en kletsten over van alles en nog wat. Dit is 
wat Kerst moet zijn, dacht ik toen. Er kwam 
dan wel geen rollade aan te pas, toch was 
dit de meest bijzondere kerstervaring ooit.’

‘Een klant dacht dat we van 
de GGD waren en een soatest  
kwamen doen. “Eh… nee, wij zijn 

van Scharlaken Koord”.’

‘Dat een vrouw op de Wallen ineens de deur openzwaaide en ons binnenliet. Keer op keer had zij nukkig tegen ons gedaan en wilde niets van ons weten. Nu wilde zij graag uitstappen. Meteen de volgende dag kwam ze bij ons op kantoor voor hulp. Ze is nooit meer teruggegaan naar de Wallen.’

‘Een vrouw wilde net een klant binnenlaten. Wij 
hadden de keer daarvoor beloofd haar een Bijbel 
te brengen in haar eigen taal. De klant moest 
maar event jes wachten, ze wilde eerst graag die 

Bijbel in ontvangst nemen.’

‘We werden een keer uitgescholden door een transgender 
en dit hield aan totdat we de straat uit waren. Heel naar 
en duister was dat. De keer daarna hebben we haar met 

dezelfde openheid en vriendelijkheid weer opgezocht en we 
keken haar recht aan. Nu was er wel contact mogelijk en 

hadden we een goed gesprek.’
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De seks- en prostitutiebranche is constant aan 
verandering onderhevig. Dit heeft onder andere te 
maken met de aard van het sekswerk, dat zich bij 
voorkeur afspeelt in het verborgene. Steeds vaker 
worden het internet en sociale media hiervoor gebruikt, 
vanwege de anonimiteit en het makkelijk kunnen 
benaderen van (grote groepen) klanten. De afgelopen 
jaren groeit het aanbod van prostitutie via internet en 
sociale media. Ook zijn veel prostituees overgestapt 
van raam- of clubprostitutie naar thuisprostitutie of 
escort. Door onder andere anonimiteit is de drempel 
om te starten met sekswerk via het internet lager 
geworden. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat studentes 
of vrouwen met schulden steeds vaker de keuze maken 
om door middel van sekswerk via het internet extra 
inkomsten te genereren. Er zijn tientallen  
adult-advertentiewebsites, talloze sites die deze 
advertenties doorlinken en veel sites waar betaald 
kan worden voor webcamseks. Dat is een vorm van 
seksualiteit waarbij via verschillende websites vrouwen 
(camgirls) en mannen (camboys) zich aanbieden om 
achter een webcam seksuele handelingen met zichzelf 
te verrichten, met het doel de betalende bezoeker van 
de website te vermaken.

8500 online prostitutieadvertenties
Om je een idee te geven van de omvang van digitale 
prostitutie: op een gemiddelde werkdag worden 
er in Nederland ruim 8500 advertenties voor 
prostitutiedoeleinden online geplaatst, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een uniek telefoonnummer. 
Gegevens over webcamseks zijn hierbij niet 
meegerekend. 
Ook wordt er door klanten veelvuldig gebruikgemaakt 

van fora op het internet waar bijvoorbeeld een recensie 
geschreven kan worden over de bezochte prostituee. 
Dan gaat het niet alleen om de prostituees werkzaam 
in clubs of achter het raam, maar juist ook over 
prostituees die werken middels thuis-/privéontvangst 
of escort. Zo kan men op een bekend Nederlands 
forum ongeveer 1600 discussies over raamprostitutie 
en 2600 over privéontvangst vinden. 

Digitale prostitutie en sociale media
Digitale prostitutie dringt ook steeds vaker op sociale 
media binnen, zoals Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat of de datingsite Tinder. In speciaal 
afgeschermde groepen wordt prostitutie aangeboden 
of wordt het aanbod verstuurd naar de volgers. 
Ook mensenhandelaren gebruiken steeds meer het 
internet en sociale media voor het benaderen van 
slachtoffers. Zeker voor mensenhandel geldt de regel 
dat het zich bij voorkeur afspeelt in het verborgene. 
Met de wetenschap dat dit ook geldt voor de seks- 
en prostitutiebranche mag het duidelijk zijn dat 
internetprostitutie en sekswerk via internet of sociale 
media erg gevoelig zijn voor verscheidene misstanden. 

Digitale technologieën 
Door middel van een computer en een virtual reality 
(VR) bril kan er een virtuele (3D) werkelijkheid 
gesimuleerd worden, waarbij de gebruiker via diverse 
zintuigen ondergedompeld kan worden in een ervaring. 
Sinds de komst van virtual reality wordt er voornamelijk 
door de porno-industrie veelvuldig in deze techniek 
geïnvesteerd. Vanuit een eerstepersoonsperspectief 
kan er pornografie bekeken worden, alsof de gebruiker 
er zelf bij aanwezig is. Deze VR-technologie zorgt 
voor een enorm groot nieuw aanbod en tal van 
mogelijkheden binnen de seksindustrie. Niet alleen 
op pornografisch vlak, ook binnen het spectrum van 
live webcamseks. Het aanbod van 3D-webcamseks 
met bijvoorbeeld hoge kwaliteit resolutie groeit. 
Vaak wordt dit aangeboden in combinatie met de 
mogelijkheid tot het gebruik van digitale seksspeeltjes. 
Een klant kan bijvoorbeeld door middel van een 
digitale geldtransactie een seksspeeltje, gedragen door 
de sekswerker, besturen. Bijna altijd bestaat er een 
mogelijkheid te betalen voor een privésessie. Het is een 
populaire manier om als sekswerker geld te verdienen. 
Contact met klanten en volgers wordt geregeld 
onderhouden via sociale media als Facebook en 
Instagram. Ondanks dat er in deze vorm van sekswerk 
geen fysiek contact is tussen klant en sekswerker 
zijn er wel gevaren. Zo kan het beeldmateriaal van 
bijvoorbeeld een privésessie opgenomen worden of 
kunnen privégegevens van de sekswerker gebruikt 
worden voor chantage. Deze chantage maakt 
sekswerkers gevoelig voor mensenhandel en andere 
misstanden. Overheid, politie en hulpverlening hebben 
vrijwel geen zicht op deze manier van sekswerk. 

Prostitutierobot
Een recente ontwikkeling is de productie van seks- of 
prostitutierobots, zoals bijvoorbeeld Roxxxy. Voor 
6000 euro kan deze robot van 55 kilo en 1,70  meter 
lang gekocht worden, in diverse ‘looks’. Deze robot 
kan bewegen, gesprekjes voeren en de huid voelt 
levensecht aan. Er zijn scenario’s denkbaar waarbij in 
een Rosse buurt alleen nog prostitutierobots werken. 
Een datingapp als Tinder wordt veel gebruikt voor 
losse seksuele contacten. Op fora voor actieve 
‘wandelaars’ – klanten die prostituees bezoeken – wordt 
dit beschouwd als een reden waarom er minder klanten 
zijn die prostituees bezoeken in een red-light district. 
Tegelijk wordt benoemd dat er ook vaak gestuit wordt 
op personen die enkel betaalde seks aanbieden. Er 
zijn ook applicaties die specifiek gemaakt zijn voor 
betaalde seksafspraken. Peppr is hier een voorbeeld 
van en richt zich vooralsnog op de Duitse markt. 

Mensenhandel 3.0 
Door het gebruik van internet kwamen er nieuwe 
manieren voor mensenhandelaren om slachtoffers te 
vinden, middels ‘grooming’ – digitaal kinderlokken – of 
chantage. Men is dit mensenhandel 2.0 gaan noemen. 
Grooming is sinds 2010 officieel strafbaar in Nederland. 
Door de opkomst van sociale media en applicaties 
op de smartphone komen mensenhandelaren nog 
makkelijker in contact met slachtoffers. Dit noemen 
we mensenhandel 3.0. Mensenhandel in je broekzak. 
Jonge meiden worden benaderd via sociale media 
met het uiteindelijke doel om gedwongen te werken 

in de prostitutie. Wanneer er wordt gereageerd op de 
benadering, meestal in de vorm van een openingszin 
of het zich voordoen als een oude bekende, wordt 
het contact snel geïntensiveerd. Doordat er in 
snel tempo chats of WhatsApp-berichten worden 
verstuurd, wordt er door de slachtoffers vaak geen 
tijd genomen om rustig na te denken. In deze gevallen 
gaat het vaak om aandacht, verleiding en misleiding. 
Daarna volgt chantage door bijvoorbeeld het tonen 
van een naaktfoto of een seksueel getint filmpje. De 
chantagetechnieken veranderen: psychisch geweld in 
plaats van excessief fysiek geweld. n

Marijn Goodijk is projectleider 
digitale hulpverlening bij Scharlaken 
Koord. Hij houdt zich onder meer 
bezig met het ontwikkelen van een 
methodiek voor digitaal veldwerk, 
waarbij er contact gezocht wordt 
met prostituees die via het internet 

klanten werven. Het doel van dit project is, naast het 
bestaande werk van Scharlaken Koord, ook digitale 
varianten van het werk te ontwikkelen zodat onze 
hulp ook beschikbaar is voor vrouwen die via nieuwe 
manieren in de prostitutie werkzaam zijn. 

Digitale prostitutie groeit explosief 

De opkomst van 
seksrobots en  
3D-webcamseks

Prostitutie digitaliseert en het aanbod van prostitutie via internet en 
sociale media groeit. Wat betekent dat voor prostituees en klanten? 
Marijn Goodijk is deskundige op het gebied van digitaal veldwerk 
en hulpverlening. ‘Er zijn scenario’s denkbaar waarbij alleen nog 
prostitutierobots werken in een Rosse buurt.’

TEKST: MARIJN GOODIJK

Sinds de komst van virtual 
reality wordt er voornamelijk 

door de porno-industrie 
veelvuldig in deze techniek 

geïnvesteerd

In speciaal afgeschermde 
groepen op sociale media 

wordt prostitutie aangeboden 
of wordt het aanbod 

verstuurd naar de volgers

Een recente ontwikkeling is de productie van seks- of prostitutierobots.
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Scharlaken Koord in cijfers 
1386 veldwerkcontacten per jaar.  187 hulpverleningstrajecten per jaar, waarvan 78 intensief.    

52 vrouwen (gemiddeld per jaar) geven aan te willen stoppen; 75 procent van deze vrouwen is duurzaam uitgestapt.  
21-30 jaar is de grootste leeftijdsgroep van de cliënten.  Top 3-gebieden van herkomst van de vrouwen: Nederland, 

Oost-Europa, (Roemenië, Bulgarije, Hongarije), Latijns-Amerika (Dominicaanse Republiek, Colombia, Ecuador)

Wij strijden tegen pros titutie en uitbuiting!
Slachtoffers van seksuele uitbuiting worden dagelijks in gebed gedragen 

en bemoedigd door meer dan zestig medewerkers en vrijwilligers van 
Scharlaken Koord. Hieronder stelt een aantal van hen zich aan je voor!

TEKST: MARIJE SAS | BEELD: RUBEN TIMMAN / NO WORDS

Annemarie
 Vrijwilligster 
Second Step

‘Ik wilde niet alleen 
voor mezelf leven, maar 

wat voor een ander 
betekenen. Ik wilde mijn 
tijd en aandacht geven 
aan mensen die vaak 
ongezien en daarmee 

onbemind zijn.’

Ineke  
Coördinator 

maatschappelijk werk
‘Toen ik in mijn vorige 
baan een zwangere 

prostituee begeleidde 
die voor een loverboy 
werkte, dacht ik: “Wat 
is dit vreselijk erg en 
wat zou ik graag bij 
Scharlaken Koord 
willen werken om 

vrouwen te helpen die 
uit de prostitutie willen 

stappen.”’

Wendy  
Vrijwilligster 

maatjesproject en 
straatwerk

‘Al jaren bezoek ik in 
Haarlem de vrouwen 
achter het raam. Het 
raakt me om te zien 

welke lieve, zorgzame en 
vaak eenzame vrouwen 
er schuilgaan achter de 

“maskertjes”.’

Jacqueline 
Maatschappelijk 

werker
‘Toen ik in Oost-Europa 
geconfronteerd werd 

met vrouwen die 
slachtoffer waren van 

seksuele uitbuiting 
en me realiseerde dat 
dit in ons eigen land 
gebeurt, kwam het 

verlangen naast deze 
vrouwen te gaan staan 
en voor hun rechten op 

te komen.’

Marja
Manager 
Scharlaken Koord

Chantal 
Vrijwilligster 
Maatjesproject

Evelyn
Vrijwilligster 
Maatjesproject

Helma
Vrijwilligster 
Second Step

Elseline
Vrijwilligster 
Straatwerk

Herma
Vrijwilligster 
Straatwerk

Jeanine 
Vrijwilligster 
Second Step

Annie
Vrijwilligster 
Second Step

Roos
Vrijwilligster 
Straatwerk

Anja
Vrijwilligster 
Maatjesproject

Caroline 
Vrijwilligster 
Maatjesproject

Milagros
Vrijwilligster 
Straatwerk

Gratia
Vrijwilligster 
Straatwerk

Wilma 
Vrijwilligster 
Second Step

Marije
Maatschappelijk werker 
Scharlaken Koord

Patricia
Vrijwilligster 
vertaling

Marianne
Maatschappelijk werker 
Scharlaken Koord

Monique
Maatschappelijk werker 
Scharlaken Koord

KATERN INDIVIDU Vrijwilligerswerk Scharlaken Koord

Heleen
Coördinator 
Preventiewerk
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Henk Hoogendoorn, 
vrijwilliger van het eerste uur

‘Ik was vrijwilliger bij 
Scharlaken Koord, eind 
jaren 80. Dat waren de 
beginjaren, met Truus 

den Hartigh. Er was 
toen een loods en daar 
werden allerlei spullen 

zoals meubels bewaard. 
Die haalden we overal 

op en als een van de 
vrouwen een eigen 

woning kreeg, hielpen 
we met verhuizen en 

klussen.’
 

  
  
 

Bedankt!

Het werk van Scharlaken Koord is niet mogelijk zonder onze 
achterban. Er is al dertig jaar lang veel betrokkenheid in de 
vorm van gebed, helpende handen, een actie, uitnodiging voor 
een lezing, kleding voor de winkel, een kaartje of een gift. 
Bloemlezing van dankbaarheid. 

TEKST: MARJA SIJPESTEIN

We bedanken de mensen van beautysalon Red Carpet Queen. Rond Pasen hadden wij in de Amsterdamse Rosse buurt en in diverse clubs in Haarlem en Haarlemmermeer cadeaut jes aangeboden met de producten die zij ons geschonken en geleverd hadden. De vrouwen waren er ontzettend blij mee, het was ontroerend te zien hoeveel goed zo’n gebaar doet. Er ontstonden veel spontane gesprekken van hart tot hart, en de vrijwilligers zijn uren bezig geweest om de producten overal te bezorgen. 

We bedanken de hervormde gemeente in 
Waarder. Deze kerk organiseert jaarlijks in mei 
de Traditionele Jaarlijkse Grote Rommelmarkt – 
een prachtig evenement waar veel mensen uit 
de omgeving op afkomen. Belangstellenden staan 
’s morgens al vroeg te wachten tot de hekken 

opengaan. De opbrengst gaat ieder jaar naar een 
aantal goede doelen, zoals Scharlaken Koord. 

Groep 8 van de ds. E. du Marchie van Voorthuijsenschool Urk hield als afsluiting in groep 8 het project Jong Ondernemen, waarbij de klas in groepjes verdeeld werd en elk groepje een eigen bedrijfje oprichtte met de daaraan gekoppelde verkoop c.q. actiemarkt. Een paar meiden kozen als goede doel ‘Scharlaken Koord’ en haalden met hun groepje in totaal € 457,10 netto op voor dit doel! Een prachtige prestatie!

We bedanken de Evang
elische Hogeschool 

(EH). Voor de eigen k
raam van Scharlaken 

Koord op de rommelma
rkt kregen we weer 

hulp uit een heel and
ere hoek: tutorgroep 

U2 van de Evangelisc
he Hogeschool kwam 

op Second Step een 
enorme berg cupcakes

 

bakken voor de verko
op! 

We bedanken Henk Hoogendoorn
 (zie linkerpagina), hij was een van de eerste 

vrijwilligers die betrokken was bij  
Scharlaken Koord.

Zo maar een paar voorbeelden van mensen 
of organisaties die ons helpen, maar er zijn 
natuurlijk veel meer initiatieven. Iedereen die 
Scharlaken Koord steunt of heeft gesteund: 
heel, heel hartelijk bedankt!

We bedanken PopupStage uit Rijnsburg. 

De opbrengst van hun uitvoering van 

‘Trouwtest, durf de niet-geliefden 

lief te hebben’ werd geschonken aan 

Scharlaken Koord. De uitvoering vertelt 

het verhaal van Hosea in een eigentijds 

jasje. Een prachtige voorstelling, die 

vanwege terechte grote belangstelling 

inmiddels meerdere keren is herhaald, 

en waarschijnlijk in de komende tijd nog 

vaker te zien is, in samenwerking met 

Scharlaken Koord.
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Kijk
It takes a village to raise a child: heb aandacht voor 
en bid voor jongeren in je omgeving, je eigen pubers, 
pubers in de gemeente, maar ook dat afstandelijke 
buurmeisje. Ze hebben volwassenen nodig naar wie ze 
toe durven gaan, ook met de erge waarheden. Wees 
alert op signalen die erop wijzen dat er iets aan de 
hand kan zijn.  
Check hiervoor www.bewareofloverboys.nl. Raadpleeg 
Scharlaken Koord of andere deskundigen als je twijfelt. 
Als je veel reist, download dan de app van TraffickCam. 
Met jouw foto’s van hotelkamers help je bij het 
opsporen van mensenhandelaren. Zij posten regelmatig 
foto’s van hun slachtoffers in de hotelkamers, voor 
online advertenties. Het doel van TraffickCam is 
het creëren van een database van hotelkamers/
afbeeldingen. Daarmee kunnen politie en justitie 
bepalen waar foto’s van slachtoffers zijn gemaakt.

Bid
Je kunt bidden voor vrouwen en meisjes in de 
prostitutie, openlijk en verborgen, en voor jongeren 
in risicosituaties. Bid voor recht voor de slachtoffers, 
voor inzicht en kracht bij politie en justitie. Voor 
het dagelijkse werk van Scharlaken Koord met de 
vrouwen, voor het preventiewerk onder jongeren en 
voor bestuurders die landelijk en lokaal werken aan 
regelgeving en zorgvoorzieningen.

Geef
Scharlaken Koord bestaat 30 jaar, zou je ons werk 
willen steunen met een jubileumgift? Zie de brief die bij 
dit magazine zit.

Nodig ons uit
Boek een lezing van een van de preventiewerkers van 
Scharlaken Koord (www.preventiescharlakenkoord.
nl) of schaf bijvoorbeeld zelf het spel van het 
preventieproject Beware of Loverboys aan via bit.ly/
spelBOL. 

Word vrijwilliger
Je kunt je aanmelden als vrijwilliger bij Scharlaken 
Koord, bijvoorbeeld als maatje, straatwerker of voor 
werk bij Second Step. Je kunt ook ‘gebedsbuddy’ 
worden. Jouw dagelijkse gebed voor een van de 
vrouwen die we begeleiden, helpt haar met zegen en 
kracht op haar weg naar een ander leven.

Kom langs
Doe mee aan een wandeling van Ontmoet Amsterdam 
Anders, bijvoorbeeld in combinatie met een gezellige 
high tea of lunch bij Second Step:  
www.ontmoetamsterdamanders.nl 

Blijf betrokken
Abonneer je op de nieuwsbrief van Scharlaken 
Koord (bit.ly/nieuwsscharlakenkoord) of volg ons op 
Facebook!

Een ‘kostbaar’ 
armbandje

Deze armband koop je misschien voor jezelf of 
om cadeau te geven aan iemand anders die in 
jouw ogen waardevol is. En dat is precies wat 
wij graag over willen brengen aan vrouwen en 
meisjes in de prostitutie. Jij kunt ons daarbij 
helpen. Bestel twee van deze armbanden  
(€ 15 per stuk), krijg er eentje thuisgestuurd (voor 
jezelf of een ander) en wij geven de tweede 
aan van de vrouwen/meisjes die we begeleiden. 
Zodat ook zij weten dat ze geliefd zijn!
Ga voor meer informatie en/of het bestellen van 
het armbandje naar bit.ly/armbandactie. 

Wat kun 
jij doen?

‘CAN YOU PLEASE CRAWL OUT YOUR WINDOW?’

BOB DYLAN, 1965

Het is een heel bekend verhaal: een hoer

bewaart een donkerrood, stevig stuk touw

onder haar bed, dat ze daar bij de hand houdt

voor het geval een man over de vloer komt

die ook weer weg moet. Die gered moet worden

van onrecht en geweld. ‘Ik hou van je’,

zegt ze. Ze zet het raam open. ‘Ik zou

de sprong wagen. Dit is je kans. Houd je goed vast.’

Mannen komen en gaan. Je doet je raam

open en dicht. Je laat je vastpinnen:

de dingen komen een voor een over je heen

en elke keer ga jij onder de douche staan,

na afloop, en je haalt het touw weer binnen;

de man is weg en God weet waar hij heen is – 

ooit wil je zelf dat touw tussen je benen nemen.

Menno van der Beek, mei 2017

ZOLANG MEISJES EN VROUWEN IN DE PROSTITUTIE WERKEN,  

IS JOUW HULP HARD NODIG. WAT KUN JE DOEN?

KATERN INDIVIDU



In 1989 heb ik een groot geluk meegemaakt: ik had 
de meest geweldige ontmoeting, die ieder mens zou 
moeten hebben. Ik ontmoette de enige en ware God, 
door middel van Zijn Zoon Jezus Christus.
Na mijn doop voelde ik de bijzondere en machtige 
roeping om Zijn Woord te verkondigen aan de mensen 
die helaas vastzitten in de prostitutie.
Toen Truus den Hartigh me vroeg mee te helpen in 
de Rosse buurt van Amsterdam heb ik blij ingestemd. 
Het was een bevestiging van mijn roeping en ik 
mocht meewerken in het werk van Scharlaken Koord, 
onderdeel van THDV.
Met grote dankbaarheid kan ik zeggen dat God mij 

binnen deze visie heeft gehouden, hopelijk nog vele 
jaren. Ik voelde me niet alleen lid van de stichting, 
maar ook deel van een grote familie. Ook heb ik altijd 
de liefde en steun gevoeld van mijn broers en zussen 
van Scharlaken Koord. Het voelde als geestelijke en 
materiële steun voor mijzelf en mijn familie.
Onderstaande tekst uit de (NBV) Bijbel is mij tot grote 
steun geweest, en is dat nog steeds!

‘Wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd 
volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat 
door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.’ 
1 Korintiërs 15:58

God Almachtige Vader, ik vraag U dat U ieder 

van ons die deel uitmaakt van deze bijzondere 

visie van Scharlaken Koord en THDV, elke dag, 

meer en meer, vult met wijsheid, verstand en 

onderscheidingsvermogen. Dat U ons versterkt, het 

enthousiasme geeft om door te gaan in dit werk 

en dat dit toe mag nemen zonder dat we aandacht 

schenken aan moeilijkheden, zonder ontmoediging 

als we niet onmiddellijk vruchten zien. Want God is 

degene die groei geeft, aan Hem behoort het werk, 

wij verspreiden alleen Zijn Woord. Dat vraag ik U in 

de naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus. 

Amen.

Milagros over haar betrokkenheid bij Scharlaken Koord

Milagros is al bijna dertig jaar al betrokken bij het 
werk van Scharlaken Koord. Dit is haar gebed:

Gebed


