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Vooraf 
In opdracht van de Dienst Zorg en Samenleven (DZS) en de directie Openbare Orde 

en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam wordt in deze notitie ingegaan op de 

eerste resultaten van het onderzoek naar de effecten van het sluiten van raamborde-

len op de vrouwen die in deze branche werkzaam zijn. In de afgelopen jaren zijn er in 

heel Amsterdam verschillende raambordelen gesloten. De hoofdvraag in deze notitie 

luidt als volgt: 
 

Welke effecten heeft het sluiten van de ramen op de prostituees? Gaan zij bijvoorbeeld 

elders in Amsterdam een raam huren, vertrekken zij naar andere steden of zelfs naar 

het buitenland en wat gebeurt er met de prijzen van de resterende ramen?  

 

Het onderzoek naar de effecten van het sluiten van de raambordelen maakt deel uit 

van een grootschalig onderzoek naar de prostitutiesector in Amsterdam in opdracht 

van OOV en DZS. In het hiernavolgende gaan we kort in op de methoden van onder-

zoek en de beleidscontext waarin het sluiten van de raambordelen een belangrijke 

plaats heeft gekregen. Daarna schetsen we in hoofdlijnen de opzet en uitvoering van 

het grootschalige onderzoek. Vervolgens behandelen we diverse scenario’s om de ef-

fecten in kaart te brengen. We besluiten de notitie met de voorlopige conclusies. 

 

 

Beleidscontext 
In het jaar 2000 is het bordeelverbod opgeheven. Met deze wetswijzigingen kregen 

gemeenten de bevoegdheid om de prostitutiesector te reguleren door middel van een 

vergunningstelsel. De wetswijziging had tevens de aanscherping van ongewenste vor-

men van exploitatie van prostituees tot doel.1 Uit diverse evaluatiestudies blijken die 

doelstellingen ten dele gehaald.2 Onder meer op het punt van de onvrijwillige prostitu-

tie blijken souteneurs nog altijd een veelvoorkomend verschijnsel te zijn. Mede naar 

aanleiding van de notitie van de gemeenteraadsleden Schaapman en Asante “Het on-

zichtbare zichtbaar gemaakt” (2005) waarin de misstanden in de sector worden be-

schreven, staat een aanscherping van het prostitutiebeleid hoog op de politieke agen-

da.3  

                                                 
1. De zes hoofddoelen van de wetswijziging waren: 1. beheersing en regulering van de exploitatie 
van de prostitutie; 2. betere bestrijding van onvrijwillige prostitutie; 3. bescherming van minder-
jarigen; 4. verbetering van de positie van prostituees; 5. bestrijding van criminele randverschijn-
selen; 6. tegengaan van illegaliteit in de prostitutie. 
2. Zo zijn souteneurs nog een veelvoorkomend verschijnsel, maar komt minderjarigheid in de 
vergunde branche nauwelijks meer voor. Zie voor een overkoepelend evaluatieverslag: Daalder 
(2007).  
3. Op initiatief van de gemeente Amsterdam zijn in de loop der jaren diverse onderzoeken uitge-
voerd naar de prostitutiebranche waaronder Bovenkerk et al., 2004 en Eysink Smeets et al. 
(2007). 
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In de daarop volgende nota “Oud beroep, nieuw beleid” (2007) worden de problemen 

in de sector in kaart gebracht. Gesteld wordt dat prostitutie gevoelig is voor criminali-

teit; het is een criminogene sector. Criminelen zouden deze sector gebruiken om geld 

wit te wassen en er zou op grote schaal sprake zijn van gedwongen prostitutie. Om de 

mensenhandel tegen te gaan, worden diverse maatregelen voorgesteld om het de 

daders zo moeilijk mogelijk te maken, via het barrièremodel. Het college van de ge-

meente Amsterdam wil voorts met allerlei maatregelen de positie van de prostituee 

versterken. Daarover zijn diverse notities verschenen zoals “Prostituee v/m Amster-

dam – weerbaar en zelfstandig” (2008) waarin staat beschreven hoe de werkomstan-

digheden van de prostituee eruit zouden moeten zien zodat zij/hij kan bepalen welke 

arbeidsvorm het best bij haar/hem past zonder dat daarbij sprake is van dwang. De 

aanpak van de criminele infrastructuur concentreert zich voornamelijk in het gebied 

van de Wallen en de Singel.4 In “Grenzen aan de handhaving” (2007) wordt gesteld 

dat in het Wallengebied een concentratie is van criminogene functies, zoals coffee-

shops, delen van de horeca en prostitutiebedrijven. Het Stadsdeel Centrum en de Cen-

trale Stad willen op termijn af van die criminele infrastructuur en, teneinde de mono-

cultuur te doorbreken, verloedering tegengaan, ruimte creëren voor hoogwaardige 

exploitatie en economische diversiteit. Binnen deze visie krijgt de reductie van het 

aantal raambordelen een nadrukkelijke plaats.5 Blijkens de recente “Strategienota 

Coalitieproject 1012; Hart van Amsterdam” (2008) zouden er op termijn 240 ramen 

van de in totaal ongeveer 500 mogen overblijven. Alleen in de Oude Nieuwstraat en op 

de Oudezijds Achterburgwal en de zijstraten daarvan zou nog plaats kunnen zijn voor 

prostituees.  

 

 

Onderzoekscontext  
In de nota “Oud beroep, nieuw beleid” wordt een onderzoek naar prostituees aange-

kondigd. Bureau Beke is gevraagd om uitvoering te geven aan dit onderzoek. Er is bij 

de gemeente onvoldoende zicht op aantallen prostituees, hun kenmerken, eventuele 

illegaliteit en de zorgbehoefte van prostituees. Tevens is een van de vragen wat de 

effecten zijn van het sluiten van de raambordelen voor de prostituees zelf. Blijven zij 

actief als prostituee en zo ja waar (in de escort, in andere steden et cetera)? En, hier-

mee verband houdend, welke effecten zijn er te constateren in termen van schaarste 

aan ramen, stijging huurprijzen, overlast en criminaliteit en de positie voor de vrou-

wen. Zoals eerder vermeld, gaat deze notitie in op dat laatste aspect: de effecten van 

sluiting van de ramen op de vrouwen die in de raamprostitutie werkzaam zijn. Het 

totale onderzoek bestrijkt alle branches binnen de Amsterdamse prostitutiesector 

                                                 
4. Het omvat van oost naar west het gebied tussen de Singel en Gelderse Kade/Kloveniersburgwal 
en van noord naar zuid tussen de Prins Hendrikkade en het Muntplein/Nieuwe Doelenstraat – 
Dam – Damstraat - Oude Hoogstraat. Om precies te zijn, het postcodegebied 1012 (exclusief het 
stationseiland); uit: Grenzen aan de handhaving, 2007, p. 4. 
5. Naar aanleiding van de zogenoemde BIBOB-procedures zijn bij de raamprostitutie 33 exploita-
tievergunningen geweigerd; zie: “Grenzen aan de handhaving”, 2007, p. 4.  

 

http://www.amsterdam.nl/gemeente/college/burgemeester_cohen_0/persberichten/kwaliteit_voor_het
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waarbij conform de notitie “Oud beroep, nieuw beleid” onderscheid wordt gemaakt 

tussen locatiegebonden en niet-locatiegebonden vormen van prostitutie.  

Per sector wordt voorts een beschrijving gegeven aan de hand van de volgende on-

derwerpen: kenmerken, achtergronden, mobiliteit, zorgbehoefte en effecten van slui-

ting van de ramen. Samenvattend gesteld, behelst deze notitie een kwalitatief verslag 

van het deelonderzoek naar de effecten van het sluiten van de ramen op de raampros-

tituees. Gezien het feit dat het beleid rondom de prostitutiesector nog volop in bewe-

ging is, betreft onderhavige notitie een momentopname; het is mogelijk dat de hier 

beschreven resultaten moeten worden bijgesteld nadat de overige prostitutiebranches 

in kaart zijn gebracht. In het grootschalige onderzoek worden de effecten verder in 

kaart gebracht (en getoetst) en wordt tevens gekeken naar de andere prostitutiebran-

ches zoals de escort, seksclubs en overige vormen (zie het overzicht hierna 6).  

 

                                                 
6. In het onderzoek naar de andere sectoren gaan we ook in op de vraag in hoeverre de prostitu-
ees die bijvoorbeeld in een club werken eerder werkzaam waren in een raambordeel. Op deze 
manier wordt de vraag naar de effecten op twee manieren benaderd (vanuit de ramen bezien en 
vanuit de andere sectoren).  
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Methoden van onderzoek 
Voor het opstellen van deze notitie zijn diverse informatiebronnen gebruikt.7 Het be-

treft analyse van documenten, interviews met sleutelinformanten en prostituees en 

observatieonderzoek. Hieronder volgt een toelichting per bron. 

 

Documentenanalyse 

Aan de door ons geïnterviewde respondenten is tevens gevraagd om relevante docu-

menten, beleidsnotities, cijfermatige overzichten et cetera. Voor deze notitie is vooral 

gebruik gemaakt van documenten van8:  

 Gemeente Amsterdam: diverse beleidsnotities waarin de beleidscontext met be- 

 trekking tot sluiting van de ramen aan de orde komt.  

 Stadsdeel Centrum, Sector Bouw en Wonen: overzicht van de ramen en werk-

plekken naar straatnaam 

 Stadsdeel Centrum, Coördinatieteam Wallen: overzichten van de locaties van de 

raambordelen 

 Scharlaken Koord: cijfermatige overzichten van kenmerken en achtergronden 

van de uitgetreden prostituees. 

 Prostitutie- en Gezondheidscentrum (P&G292): overzicht van aantallen ‘uitge-

stroomde’ raamprostituees.  

 

Interviews 

Er zijn in de periode september tot en met december 2008 interviews gehouden met 

vertegenwoordigers van diverse organisaties en (sub)afdelingen van de gemeente, 

zoals politie, Stadsdeel Centrum, exploitanten en hulpverleningsorganisaties. Afhanke-

lijk van de informatiepositie van de respondenten is ingegaan op de diverse prostitu-

tiebranches en de afzonderlijke onderwerpen daarbinnen (omvang, kenmerken en 

achtergronden, mobiliteit, zorg en effecten). In elk geval is met de genoemde respon-

denten gesproken over de raamprostitutie. De interviews duurden tussen de een en 

twee uur en zijn nadien schriftelijk uitgewerkt. In totaal zijn er met 23 deskundigen 

gesprekken gevoerd.9  

Verder zijn er in de maanden november en december 2008 interviews gehouden met 

acht prostituees. Met vier van hen is een groepsgesprek gehouden. Deze vier vrouwen 

hebben allemaal te maken gehad met het sluiten van ‘hun’ ramen in het Singelgebied. 

Vanuit dat perspectief is hen gevraagd naar hun ervaringen en die van hun collega’s 

                                                 
7. In de gehouden interviews met de sleutelinformanten is ingegaan op alle prostitutiebranches en 
in het bijzonder op de raamprostitutie en de effecten van het sluiten van ramen, uiteraard voor 
zover de respondenten daar zicht op hadden. De informatie over de andere branches komt aan 
de orde in de eindrapportage waarin we een beeld schetsen van de gehele prostitutiesector in 
Amsterdam.  
8. Er zijn meer documenten en cijfermatige overzichten bestudeerd, bijvoorbeeld van de Belas-
tingdienst die heeft bijgehouden uit welke landen de prostituees komen die zich bij de Belasting-
dienst hebben aangemeld. Deze en andere gegevens worden in het eindrapport verwerkt.  
9. Zie bijlage 1a voor de geïnterviewde sleutelinformanten. 
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nadat de ramen werden gesloten. Centraal stond de vraag wat zij en hun collega’s zijn 

gaan doen na de sluiting. Het groepsgesprek duurde anderhalf uur.  

Met vier prostituees is een individueel diepte-interview gehouden. Twee van hen werk-

ten ten tijde van het interview in het Singelgebied, ‘hun’ ramen waren niet gesloten. 

De andere twee vrouwen werkten op dat moment aan de Ruysdaelkade. Zij zijn daar 

gaan werken nadat ‘hun’ ramen gesloten werden. Van een van is bekend dat zij ook op 

de Wallen heeft gewerkt. De duur van de gesprekken varieerde van 1 tot 2 uur. In de 

gesprekken is ingegaan op hun achtergronden, hoe zij in de prostitutie terecht zijn 

gekomen en hun ervaringen daarmee.10  

Aanvullend zijn in november 2008 met in totaal tien prostituees korte gesprekken ge-

voerd op het moment dat zij achter de ramen op de Wallen aan het werk waren. Een 

onderzoekster heeft de gelegenheid gekregen om met een hulpverleenster langs de 

ramen te gaan om zo in contact te komen met de vrouwen. 11 De gesprekken duurden 

per vrouw zo’n vijf tot tien minuten. In die beperkte tijd kon een aantal vragen worden 

gesteld, waaronder over de prijzen van de ramen, en had de onderzoekster de gele-

genheid om in het raambordeel te kijken. 

Tot slot zijn er zes telefonische interviews gevoerd met vertegenwoordigers van de 

politie in Nijmegen, Groningen, Deventer, Utrecht, Den Haag en Alkmaar. Doel van de 

interviews was om te achterhalen in hoeverre deze steden zicht hebben op een (extra) 

toestroom van prostituees vanuit Amsterdam als gevolg van het sluiten van de ra-

men.12 Aanvullend is met een drietal respondenten uit Arnhem besproken hoe de situ-

atie zich daar heeft ontwikkeld nadat de ramen in het Arnhemse Spijkerkwartier zijn 

gesloten.  

 

Observatie 

De leden van het onderzoeksteam hebben op verschillende dagen en tijden de raam-

prostitutiegebieden bezocht. Daarbij is verschillende malen op verschillende tijdstippen 

en dagen geobserveerd in het Singel- en Wallengebied en eenmaal op de Ruysdaelka-

de.  

                                                 
10. Er zijn contacten gelegd met meer prostituees die willen meewerken aan een interview. Zij 
worden volgend jaar benaderd. Zie bijlage 1b voor de (artiesten) namen van de prostituees en de 
landen waaruit zij afkomstig zijn. Van alle geïnterviewde prostituees is duidelijk geworden dat zij 
niet voor een souteneur werkten. Twee van hen zijn in het verleden wel via een souteneur jn 
Nederland terechtgekomen.  
11. De onderzoeker heeft een dienst meegelopen met een medewerkster van het Scharlaken 
Koord, een organisatie die vanuit een christelijke levensovertuiging tracht prostituees naar een 
leven en beroep buiten de prostitutie te begeleiden .  
12. Zie bijlage 1c voor de namen en afdelingen. 
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De observaties gebeurden aan de hand van een aandachtspuntenlijst. Er is onder  

andere gelet op: 

 Aantal vrouwen aan het werk 

 Etniciteit en leeftijden van de vrouwen 

 Klanten  

 Omgeving 

 

Tijdens de observaties zijn korte gesprekken gevoerd met: 

 2 bewoners van het Singelgebied 

 5 bewoners/ondernemers van het Wallengebied 

Aan hen is gevraagd wat zij als buurtbewoners vinden van het sluiten van de raam-

bordelen en wat zij daarvan merken in termen van (een afname van de) overlast en 

criminaliteit en imago van de buurt.  

 

 

Resultaten 
In deze paragraaf beschrijven we de voorlopige resultaten van dit deelonderzoek. Als 

eerste wordt een korte typering van de prostitutiegebieden gegeven en daarna volgt 

een overzicht van het aantal (gesloten) ramen. Vervolgens gaan we in op enkele al-

gemene ontwikkelingen in de raamprostitutie die van belang kunnen zijn om de effec-

ten in het goede perspectief te kunnen plaatsen. Tot slot schetsen we aan de hand van 

verschillende scenario’s de effecten van het sluiten van de ramen voor met name de 

prostituees.  

 

Typering prostitutiegebieden 

Het gebied op de Wallen waar de raamprostitutie zich bevindt, bestaat uit verschillen-

de straten die een eigen populatie prostituees herbergen. Kenmerkend voor dit gebied 

is de grote concentratie van (laagwaardige) horecabedrijven, raambordelen en seksin-

richtingen (‘monocultuur’), en de vele toeristen. Rond het Oudekerksplein zijn voor-

namelijk Zuid-Amerikaanse vrouwen te vinden die veel vaste klanten hebben. In de 

Sint Annenstraat en Trompetterssteeg werken veel jonge vrouwen uit Oost-Europa 

(Roemenië, Hongarije en Bulgarije). In de Bloedstraat zijn travestieten en transsek-

suelen werkzaam en in de Molensteeg werken eveneens vrouwen uit Oost-Europese 

landen.  

Het Singelgebied wijkt in verschillende opzichten af van de Wallen. In de eerste plaats 

zijn de raambordelen in het Singelgebied veel meer geïntegreerd in de woon- en werk-

functie. Er is met andere woorden minder sprake van een monocultuur. In de tweede 

plaats vormen de prostituees in het Singelgebied een andere groep in de zin dat zij 

vaak een Spaans(talig)e of Nederlandse achtergrond hebben. In vergelijking met de 

prostituees op de Wallen zijn de vrouwen in het Singelgebied ook wat ouder. Er is 

sprake van een redelijk vaste klantengroep.  

De raamprostitutie aan de Ruysdaelkade is geconcentreerd langs een doorgaande weg 

met veel verkeer. Tussen de ramen zijn er enkele kleine winkeltjes en horecagelegen-
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heden. Het prostitutiegebied van de Ruysdaelkade bestaat volgens een respondent die 

het gebied goed kent momenteel voor circa 60% van de prostituees uit vrouwen af-

komstig uit Roemenië en Bulgarije. Een kwart is van Dominicaanse afkomst en de ove-

rige vrouwen zijn bijvoorbeeld van Nederlandse en Spaanse herkomst. De prostituees 

in dit gebied staan erom bekend bepaalde specialiteiten, zoals sm, te hebben.  

 

Aantal (gesloten) ramen 

Op basis van de verkregen gegevens is het mogelijk om het aantal (gesloten) ramen 

vast te stellen in de drie gebieden waar de raambordelen liggen. Zoals reeds opge-

merkt, zijn er verschillende bronnen geraadpleegd. We presenteren hieronder een 

overzicht van het totale aantal ramen en het aantal gesloten ramen op basis van de 

gegevens van de Sector Bouw en Wonen en informatie uit interviews. In totaal waren 

er ruim 509 raambordelen in Amsterdam, waarvan er inmiddels 102 zijn gesloten.13

 

Tabel 1 - Aantal (gesloten) ramen 

Gebieden Aantal 

ramen 

Aantal 

gesloten 

ramen 

Restant 

Wallen 371 81 290 

Singelgebied 95 21 74 

Ruysdaelkade 43 0 43 

Totaal 509 102 407 

Bron: gegevens Sector Bouw & Wonen en interview 

 

 

Algemene ontwikkelingen 

De vraag naar de effecten van het sluiten van de raambordelen op de prostituees kan 

niet los worden gezien van meer algemene en autonome ontwikkelingen in de prostitu-

tiesector. Een ontwikkeling is te vinden bij de aanbodkant, de groep prostituees die de 

afgelopen 40 jaar volgens onze respondenten behoorlijk van samenstelling is veran-

derd. Verschillende respondenten schetsen die historische ontwikkeling als volgt. Aan-

vankelijk - jaren ’60 en ’70 - werkten er uitsluitend Hollandse vrouwen als prostituee. 

Zij ‘peesden de klanten uit’; eenmaal binnen moesten zij meer betalen dan het afge-

sproken bedrag. In de jaren ’80 kwamen de eerste vrouwen uit Zuid-Amerika die in 

Amsterdam als prostituee gingen werken om geld te verdienen voor hun familie die 

achterbleef. Binnen korte tijd hadden de vrouwen uit de Zuid-Amerikaanse landen een 

grote klantenkring, want zij vroegen minder geld dan de Hollandse vrouwen en pees-

den, onder andere omdat ze de taal niet machtig waren, niet uit. In die jaren is een 

                                                 
13. Peildatum is december 2008. Het grootste aantal ramen dat is gesloten zijn de ramen van 
ondernemer Geerts (51 stuks). Overigens moet worden vermeld dat de sluiting van de raambor-
delen op vrijwillige basis is gebeurd. De ondernemers hebben hun panden te koop aangeboden 
aan de gemeente, die op haar beurt gebruik heeft gemaakt van deze gelegenheid om uitvoering 
te geven aan het reeds ingezette 1012-beleid (zie verderop in hoofdtekst).  
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forse stroom op gang gekomen van vrouwen uit die landen die hier als prostituee gin-

gen werken.14 Kort na de komst van de vrouwen uit Zuid-Amerika kwamen er vanuit 

Thailand vrouwen en transseksuelen naar Nederland om hier als prostituee te werken. 

De Hollandse vrouwen moesten een deel van hun klanten prijsgeven aan de nieuwko-

mers en een aantal vertrok naar steden als Den Haag.15 In de jaren ’90 verschijnt een 

nieuwe groep prostituees in Amsterdam; de vrouwen uit Afrika, in het bijzonder uit 

Nigeria. Deze vaak jonge meisjes spraken in tegenstelling tot de meeste Zuid-

Amerikaanse vrouwen Engels. Voor de klanten was dat een voordeel. Een fors deel van 

de Nigeriaanse prostituees was volgens respondenten werkzaam met vervalste papie-

ren.  

Het jaar van het opheffen van het bordeelverbod (2000) vormde een belangrijk mar-

keringspunt wat betreft de samenstelling van de groep prostituees in Amsterdam. Voor 

dat jaar werd de sector, plus illegale randverschijnselen, min of meer gedoogd. Na de 

legalisering bleek een groot deel van de prostituees illegaal te werken. Politieoptreden 

maakte een eind aan de Nigeriaanse mensenhandelpraktijken. De exploitanten waren 

bang dat zij veel vrouwen zouden kwijtraken. Er is na gerechtelijke procedures een 

overgangsregeling gekomen, die inhield dat er vrouwen uit zogenoemde associatielan-

den van de EU naar Nederland mochten om hier te werken. Veel vrouwen uit Oost-

Europa (en exploitanten) hebben hiervan gebruik gemaakt en vanaf 2004 is er een 

grote toestroom vanuit Oost-Europa op gang gekomen. Er kwamen vooral veel vrou-

wen uit Hongarije. Deze vrouwen waren populair bij de klanten, want ze spraken En-

gels, waren jong en goedkoop. Nadien zijn er ook vrouwen vanuit Roemenië en Bulga-

rije gekomen, die overigens de Engelse taal vrijwel niet machtig zijn.16  

De toestroom van vrouwen uit Oost-Europa valt deels samen met de enorme toename 

van het aantal ramen, vooral op de Wallen. Dat aantal steeg in korte tijd van ongeveer 

200 naar zo’n 400 ramen. De oorzaak hiervan was enerzijds de gestegen vraag naar 

ramen door deze vrouwen. Anderzijds werd het exploitanten door een wijziging in de 

regelgeving mogelijk gemaakt om binnen de kaders van de veiligheidsvoorschriften in 

een pand meer ramen te construeren. Een van de respondenten noemt deze ontwikke-

lingen (toestroom vrouwen vanuit Oost-Europa en stijging aantal ramen) een ‘ramp-

scenario; de balans was weg en er kwam veel ongewenst volk’ (mensenhandelaren en 

groepen toeristen). Een respondent doelt op groepen Engelsen die voor een gering 

bedrag met Easy Jet naar Amsterdam komen om de Wallen te bezoeken.  

                                                 
14. Deze globale schets van de verschillende groepen prostituees doet geen recht aan de hetero-
gene groep waarvan sprake was in de jaren ’80 van de vorige eeuw. In die tijd werkten er bij-
voorbeeld ook vrouwen uit Rusland en Hongarije als prostituee in Amsterdam.  
15. Volgens een respondent had dit ook gevolgen voor de groep klanten. Hollandse vrouwen wil-
den liever geen Marokkaanse klanten (‘die zijn lastig’). De nieuwkomers hadden dat bezwaar niet.  
16. Verschillende respondenten veronderstellen dat achter de toestroom van de vrouwen uit de 
Oostbloklanden een organisatie schuilgaat die ervoor zorgt dat de vrouwen in Amsterdam te-
rechtkomen en aan het werk (kunnen) gaan als prostituee. Er zijn respondenten die hierin een 
duidelijke aanwijzing zien voor mensenhandel, terwijl anderen stellen dat de vrouwen in hun 
thuisland al werkzaam waren als prostituee.  
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Daarnaast was volgens dezelfde respondent sprake van een schromelijk tekort in de 

handhaving (men lette alleen maar op illegaliteit en minderjarigen) en bleven initiatie-

ven vanuit de sector om zelfreinigend op te treden achterwege. 

Diverse respondenten spreken de verwachting uit dat binnen afzienbare tijd de prosti-

tuees uit de Oost-Europese landen grotendeels de andere prostituees zullen gaan ver-

dringen. Men verwacht dat 80% van de groep raamprostituees zal bestaan uit vrouwen 

uit Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Tsjechië.  

 

Een andere ontwikkeling heeft betrekking op de vraagkant, ofwel de klanten van pros-

tituees. Verschillende respondenten stellen dat het fenomeen raamprostitutie aan po-

pulariteit inboet waardoor de vraag naar raamprostitutie over de gehele linie afneemt. 

Een oorzaak hiervoor zou het enigszins achterhaalde karakter van de raamprostitutie 

zijn, ofwel het gebrek aan innovatie (“het heeft zijn tijd gehad”, aldus een respon-

dent). Andere oorzaak voor de afnemende vraag zou de invoering van de euro zijn en 

het gegeven dat de klanten hun seksuele wensen op een andere, anonieme manier 

kunnen bevredigen (denk aan internet).  

Gelet op voornoemde ontwikkelingen is het mogelijk dat de spoeling dunner is gewor-

den voor de raamprostituees. Het aantal klanten zou dan immers gedeeld moeten 

worden met meer prostituees dan voorheen. Er is wellicht eerder sprake van een toe-

name in het aanbod van raamprostituees bij een min of meer stabiele vraag dan van 

een afnemende vraag. 17 Uit onderzoek van de Rode Draad blijkt dat een klant per dag 

geen uitzondering meer is.18   

 

Vraag naar en aanbod van prostitutie zijn voortdurend in wisselwerking met elkaar. 

Sinds de recente sluitingen van de ramen constateren diverse sleutelinformanten dat 

het ‘stiller’ is geworden op de Wallen. Zij schrijven dat toe aan de verminderde aan-

trekkingskracht (minder raambordelen) op de bezoekers in casu de toeristen en klan-

ten van prostituees. Minder aanbod vanuit een bepaalde prostitutiebranche lijkt minder 

vraag te genereren. Het is mogelijk dat de klanten voor andere prostitutievormen, 

zoals de hotelprostitutie, kiezen.  

 

Scenario’s  

De hoofdvraag in deze notitie is wat de (mogelijke) gevolgen zijn voor de prostituees 

die te maken hebben gekregen met sluiting van de ramen. Deze complexe vraag willen 

we meer inzichtelijk maken door een aantal voor de hand liggende scenario’s te schet-

sen. In de kern gaat het om de volgende deelvragen: in hoeverre zijn de vrouwen 

gestopt met het beroep van prostituee en in welke branches zijn zij na sluiting van de 

ramen eventueel werkzaam? Vanuit de beschikbare informatie trachten we de aanne-

melijkheid van een scenario te onderbouwen dan wel te ontkrachten. De scenario’s zijn 

als volgt geformuleerd. 

                                                 
17. Gerichter onderzoek naar de ontwikkelingen in de vraag naar raamprostitutie zou hier meer 
inzicht in moeten geven.  
18. Zie Altink en Bokelman (2006).  

 



Weg achter het raam? - 14 -  

 

Scenario 1: de prostituees van de gesloten ramen zijn uit de prostitutie gestapt. 

Scenario 2: de prostituees van de gesloten ramen zijn naar andere steden uitgeweken  

    om daar achter de ramen te werken. 

Scenario 3: de prostituees van de gesloten ramen hebben bij andere exploitanten in  

    Amsterdam een raam gehuurd. 

Scenario 4: de prostituees van de gesloten ramen zijn voor zichzelf begonnen. 

Scenario 5: de prostituees van de gesloten ramen zijn voor een escortbureau gaan  

    werken. 

Scenario 6: de prostituees van de gesloten ramen zijn in een club gaan werken. 

Scenario 7: de prostituees van de gesloten ramen zijn ondergronds in de  

    prostitutie gaan werken 

 

Hierna werken we de scenario’s verder uit.  

 

Scenario 1: de prostituees van de gesloten ramen zijn uit de prostitutie gestapt 

 

Vrijwel alle respondenten die wij hebben gesproken, zijn het erover eens dat de mees-

te vrouwen niet stoppen met het beroep van prostituee nadat hun raam is gesloten. 

Een sleutelinformant zegt het als volgt: ‘Het wordt voor de vrouwen zo moeilijk ge-

maakt tegenwoordig en daarom gaan ze buitenom hun werk doen, ze werken toch 

wel’. De vrouwen blijven werkzaam in de prostitutie, omdat zij geen baan buiten de 

prostitutie willen en kunnen vinden. De verdiensten vormen een belangrijke drijfveer 

om als prostituee te blijven werken. Daarnaast speelt mee dat veel vrouwen geen of 

nauwelijks opleiding hebben gevolgd, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt klein 

zijn. De inkomsten uit de prostitutie zijn nodig om hun kosten voor levensonderhoud 

en/of van hun familie in het buitenland te betalen. De meeste vrouwen kunnen het 

zich ook niet permitteren om te stoppen.  

Het feit dat de vrouwen over het algemeen genomen niet uit de prostitutie stappen na 

sluiting van hun ramen laat onverlet dat er jaarlijks tientallen vrouwen wel besluiten 

om te stoppen met het werk als prostituee. Instanties als het Scharlaken Koord en 

sinds 2008 ook P&G292 bieden prostituees de mogelijkheid om met hulp uit de prosti-

tutie te stappen. Vaste contacten met uitzendbureau Randstad moeten ertoe leiden dat 

deze vrouwen op termijn een baan buiten de prostitutie krijgen. Uit gegevens van het 

Scharlaken Koord blijkt dat zij op jaarbasis ongeveer 100 vrouwen begeleiden. Een 

deel daarvan stapt eruit (ongeveer een kwart tot eenderde) of overweegt dat.19 Dit 

lijkt een tamelijk stabiel aantal over de afgelopen jaren. Het gaat dan om voornamelijk 

                                                 
19. Deze aantallen prostituees zijn echter niet te herleiden tot de verschillende prostitutiebran-
ches. Ook de eventuele relatie met sluiting van de ramen is niet duidelijk. De begeleiding van de 
vrouwen kan overigens ook betrekking hebben op praktische aangelegenheden, zoals advisering 
omtrent gezondheidskwesties, zoeken van woonruimte et cetera. Met andere woorden, niet iede-
re vrouw die een beroep doet op de dienstverlening van het Scharlaken Koord wil stoppen met 
prostitutie.  
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Nederlandse vrouwen van eind 20 jaar die het prostitutiewerk zat zijn. Ze beseffen dat 

ze dit niet de rest van hun leven willen doen. Sinds de start van P&G292 in april 2008 

zijn daar 31 vrouwen geregistreerd die uit de prostitutie willen stappen.20 De sluiting 

van de ramen heeft al met al (vooralsnog) geen merkbare invloed gehad op het aantal 

vrouwen dat uit de prostitutie stapt. Het is uiteraard mogelijk dat de vrouwen die al 

van plan waren om te stoppen door de sluiting van de ramen een extra duwtje in de 

rug krijgen om definitief te stoppen met het beroep van prostituee.  

 

Intermezzo - Rondgang langs de ramen 

Vier Roemeense vrouwen die aan het werk zijn in de ramen vertellen dat ze graag ander 

werk willen doen maar dat dit lastig is omdat ze in Nederland alleen als zelfstandige mo-

gen werken. Een van de vrouwen wil graag als barvrouw werken maar werken in de hore-

ca is geen optie voor haar. Ook zeggen ze dat als ze wel iets anders mogen doen het 

moeilijk is om ander werk te vinden omdat ze de taal niet spreken en een baantje als 

schoonmaakster zien ze niet echt zitten. Ze hebben geen opleiding, maar willen wel graag 

geld verdienen. In Roemenië waren ze erg arm en ze werken hier voor het geld. Ook zeg-

gen ze dat het moeilijk is om iets anders te vinden als je geen pooier hebt die je kan hel-

pen. De vrouwen weten simpelweg niet hoe ze het moeten aanpakken als ze willen stop-

pen.  

 

In de interviews met de prostituees komt naar voren dat sommige vrouwen die te 

maken hebben gehad met sluiting van hun ramen wel tijdelijk kunnen of moeten stop-

pen. Deze vrouwen hebben vaak jaren bij dezelfde exploitant een raam gehuurd. Het 

lukt hen niet of zeer moeilijk (fors gestegen raamprijzen; zie verderop) om een raam 

bij een andere exploitant te huren. De voornaamste reden is hun huidskleur (donker). 

De exploitanten willen volgens de vrouwen liever jonge, blanke meisjes uit bijvoor-

beeld Hongarije. Als zelfstandige (lees mondige) en donkere prostituee worden ze ge-

weerd door de exploitanten. Een van deze vrouwen wordt momenteel onderhouden 

door haar vriend, een ander gaat voor een periode terug naar haar geboorteland. Ze 

zouden graag weer een raam willen huren.  

Resumerend kunnen we stellen dat na sluiting van de ramen de vrouwen over het 

algemeen werkzaam blijven in de prostitutie. Sommigen stoppen (noodgedwongen) 

tijdelijk, maar willen blijven werken als prostituee en doen daar ook moeite voor. Een 

enkeling stopt definitief, maar dat lijkt een ontwikkeling te zijn die losstaat van de 

sluiting van de ramen hoewel de sluiting voor sommige vrouwen een extra motivatie 

om ‘eruit te stappen’ kan vormen. In de volgende scenario’s gaan we na in welke 

branches de vrouwen gaan/willen werken.  

                                                 
20.Van minimaal drie daarvan is er een duidelijk verband met het sluiten van de ramen in het 
1012-gebied. Tezamen met het aantal vrouwen dat bij het Scharlaken Koord bekend is lijkt het 
erop dat er in 2008 meer vrouwen een beroep doen op begeleiding de instanties in de breedste 
zin van het woord dan in de jaren ervoor.  
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Scenario 2: de prostituees van de gesloten ramen zijn naar andere steden uitgewe-

ken om daar achter de ramen te werken. 

 

Dit scenario gaat volgens verschillende sleutelinformanten voor een klein deel van de 

vrouwen op. Hoewel het als een algemene tendens beschouwd kan worden dat prosti-

tuees ook buiten Amsterdam werkzaam kunnen zijn, geldt dat een (onbekend) deel 

van de vrouwen waarvan de ramen zijn gesloten noodgedwongen op zoek zijn gegaan 

naar een werkplek achter een raam in een andere stad of gemeente.  

We hebben gesproken met vrouwen die op zoek zijn gegaan naar een werkplek achter 

een raam in een andere stad, zoals Den Haag, Alkmaar, Utrecht en Groningen maar 

ook in Belgische steden zoals Brussel en Antwerpen. Een nadeel voor de vrouwen van 

het werken in een andere stad of zelfs ander land is volgens de prostituees dat het 

reistijd en reiskosten met zich meebrengt. Een veelgehoorde opmerking is dat vrou-

wen niet zozeer permanent vertrekken naar buiten Amsterdam, maar dat ze tijdens 

evenementen of bijvoorbeeld congressen een aantal dagen elders gaan werken omdat 

er dan meer garantie is op klanten. Hoewel er ongetwijfeld vrouwen zullen zijn die niet 

meer zijn teruggekeerd in de Amsterdamse raamprostitutie na het sluiten van de ra-

men, zullen de meeste vrouwen naar verwachting terugkeren naar Amsterdam omdat 

ze in de andere steden niet vinden wat ze zoeken.  

 

Intermezzo – Respondent over andere steden 

“Toen mijn raam dichtging, heb ik in Den Haag en Haarlem gewerkt maar ben daar snel 

weer van teruggekomen omdat ik daar nauwelijks klanten kreeg; in Den Haag zijn er nau-

welijks klanten en in Haarlem is het een hele andere sfeer dan in Amsterdam, daar is het 

heel erg rustig en lijkt de raamprostitutie meer een relaxbusiness dan in Amsterdam het 

geval is”.  

 

De (tijdelijke of gedeeltelijke) verplaatsing naar buiten Amsterdam die voor een deel 

van de vrouwen opgaat, kan als direct gevolg van de sluiting worden gezien. De reden 

voor het zoeken van een werkplek buiten Amsterdam is echter niet zozeer gelegen in 

een mogelijke veronderstelde schaarste van het aantal ramen in de stad maar eerder 

in een zoektocht van de individuele prostituee naar een alternatieve werkplek waar zij 

zich ‘prettig’ voelt. Hoewel er ook zeker vrouwen zijn die binnen Amsterdam op zoek 

gaan naar een ander raam is een verplaatsing naar andere raamgebieden in Amster-

dam niet voor elke raamprostituee vanzelfsprekend. “Een raam is niet zomaar een 

raam, de sfeer in het werkgebied is bepalend alsook de exploitanten en de klanten”, zo 

vertellen prostituees ons. De grootte en netheid van de kamer zelf is een veel minder 

belangrijk criterium. Vrijwel elke geïnterviewde respondent wijst direct op de grote 

verschillen tussen de raamgebieden in de stad Amsterdam. Een prostituee die eerder 

in het Singelgebied heeft gewerkt, zal niet snel terug te vinden zijn achter een raam 

op de Wallen. De uitstraling en karakter van het Red Light District zijn anders dan die 

van het Singelgebied of bijvoorbeeld het Oude Kerkplein.  
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Een van de vrouwen die we spraken, is van het Singelgebied na sluiting van haar raam 

op de Ruysdaelkade gaan werken; de Wallen waren geen goed alternatief voor haar en 

hoewel de Ruysdaelkade in haar ogen eveneens een minder aantrekkelijke werklocatie 

is, werkt ze daar liever dan in een andere stad. Amsterdam is de voorkeursstad van 

veel van de vrouwen, zo leren ook veel van de interviews met andere respondenten 

ons. Zowel klanten als de prostituees zelf associëren Amsterdam eerder met prostitu-

tie dan een andere Nederlandse stad, de markt is daardoor in Amsterdam het aantrek-

kelijkst. De vrouwen, maar ook de exploitanten die we hebben gesproken, geven aan 

dat Amsterdam vooral ook interessant is omdat er naast de normale klandizie nergens 

zoveel toeristen komen; het is een gegarandeerde klandiziestroom die je in andere 

steden niet terugziet.  

 

Intermezzo – Respondent over Amsterdam 

“Amsterdam is nog steeds de beste plek om te werken ook al is de markt sinds het sluiten 

van de ramen hier krap geworden, Amsterdam is the place to be”.  

 

Navraag bij andere steden in Nederland waar raamprostitutie is21, leert allereerst dat 

het bij gebrek aan registratie onmogelijk is te toetsen of vrouwen die eerder achter 

een raam in Amsterdam werkzaam waren hun heil hebben gevonden in een andere 

stad. Alleen Den Haag geeft aan dat er wel een vermoeden bestaat dat er Amsterdam-

se raamprostituees zijn komen werken maar dat het geen substantiële uitwaaiering 

lijkt te zijn. De overige bevraagde gemeenten stellen dat zij geen signalen hebben 

gehad over vrouwen die uit Amsterdam afkomstig zouden zijn.  

De tendens dat ook andere steden zoals Alkmaar te maken hebben met sluiting van de 

ramen, maakt dat de mogelijkheden voor de raamprostituees buiten Amsterdam even-

eens beperkt worden. Een van de vrouwen merkt in dat kader op dat ze in Utrecht 

geen voet aan de grond kon krijgen omdat de ramen allemaal vergeven waren. “Het is 

als een carrousel; als het in een bepaalde stad niet loopt, vertrekt de prostituee naar 

andere steden, hetzij uit eigen beweging, hetzij gedwongen”, aldus een van de ge-

meenten.  

Samenvattend kunnen we stellen dat het sluiten van de ramen de bestaande dynamiek 

die de prostitutiebranche kenmerkt, verder versterkt. Door het sluiten van de ramen 

ontstaat er onrust in de raamprostitutiebranche wat resulteert in bewegingen binnen 

Amsterdam, maar voor een deelgroep - van onbekende maar vermoedelijk kleine om-

vang - ook naar buiten Amsterdam. Deze verplaatsingen lijken echter vooral van tijde-

lijke aard te zijn en een try-out voor veel vrouwen en niet zozeer het eindstation. 

                                                 
21. Het betreft hier Deventer, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen.  
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Intermezzo – Sluiting tippelzone Theemsweg 

De sluiting van de tippelzone op de Theemsweg heeft niet tot gevolg gehad dat de prosti-

tuees die daar actief waren massaal hun toevlucht hebben gezocht tot de straatprostitutie. 

Slechts incidenteel worden vrouwen van de Theemsweg op straat aangetroffen of zijn ze 

achter het raam gaan werken. Veel van de individuele prostituees van de Theemsweg zijn 

uit het oog verloren. Een deel is het land uitgezet of uit zichzelf naar het buitenland ver-

trokken, een ander deel is uitgeweken naar (tippelzones in) andere steden in Nederland 

(zoals Utrecht en Den Haag). Bron: Korf et al. (2005).  

 

Scenario 3: de prostituees van de gesloten ramen hebben bij andere exploitanten in 

Amsterdam een raam gehuurd. 

 

Op basis van de gevoerde gesprekken met de respondenten is duidelijk geworden dat 

de raamprostitutie een tamelijk op zichzelf staande branche is. De raamprostituees 

zullen niet snel overstappen naar bijvoorbeeld een club; zij verliezen daarmee hun 

zelfstandigheid en een deel van hun inkomen dat ze zouden moeten afstaan aan de 

clubeigenaar.22  

De vrouwen van wie de ramen zijn gesloten, zijn grotendeels in de prostitutie werk-

zaam gebleven en hebben elders in Amsterdam een raam gehuurd. Er zijn echter wel 

verschillen te zien in de onderscheiden prostitutiegebieden (Singel, Wallen en Ruysda-

elkade) en de vrouwen die in die gebieden werkzaam zijn. Zowel de geïnterviewde 

prostituees als respondenten van hulpverleningsorganisaties geven aan dat de prosti-

tuees die in het Singelgebied werken, bij voorkeur geen raam zullen huren op de Wal-

len. Dat vinden zij te ordinair. Ze staan er te koop voor al die toeristen. Op de Wallen 

werken andere vrouwen, die bovendien onder de prijs werken, en er komt een ander 

type klanten (veel toeristen). De vrouwen die op de Wallen werken, zullen op hun 

beurt niet op de Ruysdaelkade willen werken, ook omdat dat gebied een eigen karak-

ter heeft. Kortom, de verplaatsing na sluiting van de ramen vindt vanwege de uniciteit 

van de gebieden (ligging, populatie vrouwen en type klanten) vooral binnen de gebie-

den zelf plaats.23

Het feit dat de vrouwen bij andere exploitanten een raam (willen) huren, heeft ver-

schillende effecten. Voor de overgebleven exploitanten betekent de sluiting van ramen 

een verbetering van hun bedrijfsresultaten. Een van de effecten is namelijk dat de 

prijzen van de ramen in korte tijd fors zijn gestegen. Deze prijsstijgingen variëren per 

exploitant maar kunnen oplopen tot ongeveer 30%. Bij een van de exploitanten be-

                                                 
22. Dat geldt niet alleen voor de Amsterdamse situatie. Toen het bericht in de krant stond dat 
Alkmaar de ramen zou gaan sluiten, had een exploitant naar eigen zeggen de volgende morgen al 
tien vrouwen op de stoep die een kamer wilden huren. 
23. Dit beeld veronderstelt dat de vrouwen in alle gevallen zelfstandig kunnen beslissen of, waar 
en wanneer ze willen werken. In diverse gesprekken is naar voren gekomen dat dat niet geldt 
voor alle vrouwen. Met name van de jonge vrouwen uit het voormalige Oostblok wordt gezegd 
dat zij werkzaam kunnen zijn in de verschillende gebieden (en op die manier ook vrijwel onop-
gemerkt dubbele diensten kunnen draaien; hierover meer in het eindrapport).  
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droeg voor sluiting van de ramen de huur voor een raam (voor 1 shift/dienst van 8 

uur) rond de € 90, nu is dat € 120. De exploitanten kunnen zich die prijsstijging ver-

oorloven want de vraag is gestegen bij een in aantal minder geworden aanbod.  

Een ander effect is dat de bezettingsgraad van de ramen is toegenomen. De bezet-

tingsgraad is de verhouding tussen het aantal beschikbare ramen van een exploitant 

en het aantal verhuurde ramen. In beginsel worden de ramen in twee shiften per dag 

verhuurd. Sinds de sluiting van de ramen verhuurt de exploitant meer ramen per shift. 

In de avonduren kan de bezettingsgraad oplopen tot 100%. Eén van de exploitanten 

geeft aan vanwege de toegenomen vraag van twee naar drie shifts te zijn gegaan (de-

ze derde shift loopt van 04.00-08.00 uur). 

Op basis van interviews met zowel prostituees als anderen is duidelijk geworden dat 

sluiting van de ramen ook – voornamelijk negatieve – gevolgen heeft.24 Naast de toe-

genomen huurprijs (en de lagere verdiensten25), is een ander gevolg dat zij langer 

moeten werken om de kosten eruit te halen en in bepaalde gevallen ramen voor een 

langere periode moeten huren teneinde verzekerd te zijn van een werkplek. Vrouwen 

moeten derhalve over de benodigde financiële middelen beschikken om voor langere 

tijd te huren en hebben tegelijkertijd minder vrijheid. Voor vrouwen die eerder een 

vast raam hadden en voor een deel van het jaar teruggingen naar het land van her-

komst voor het gezin, heeft de onrustige markt van de raamverhuur tot gevolg dat zij 

er minder lang tussenuit kunnen en willen. Zij zijn bang dat zij na een lange periode 

van afwezigheid geen (geschikt) raam meer kunnen huren.  

 

Intermezzo – Sofia aan het woord 

Sofia is achter het raam gaan werken op de Bergstraat. “Daar had ik het vreselijk naar 

mijn zin, ik voelde me er veilig en de exploitant was goed voor me en ik had veel klanten”. 

Toen daar de ramen gingen sluiten, is ze op zoek gegaan naar alternatieve locaties. De 

Wallen (het red light district) waren voor haar geen goed alternatief. Volgens Sofia zijn er 

geen vrije kamers meer op de Wallen en bovendien zijn de kamers te duur “in het red light 

district betaal je van 7-7 uur €220 voor een kamer terwijl ik eerder in de Bergstraat €85 

betaalde”. Daarbij gaat het Sofia niet alleen om de prijzen maar zijn de Wallen als locatie 

voor haar onaantrekkelijk “ik wil het daar niet eens proberen, het zijn heel andere klanten 

die daar komen en de sfeer is vervelend, het is daar ook gevaarlijk”.  
 

Ook komt het voor dat vrouwen de beheerders van de ramen extra geld (bovenop de 

huur van het raam) betalen om verzekerd te zijn/blijven van de werkplek. Die extra 

bedragen kunnen variëren van € 5 per dag (voor een pakje sigaretten) tot een eenma-

lige betaling van € 500.  

                                                 
24. In het hoofdonderzoek proberen we hier meer zicht op te krijgen. 
25. De standaardprijs lag op ongeveer € 50. Er werken nu vrouwen, met name op de Wallen, die 
voor € 20 hun diensten aanbieden.  
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Intermezzo – Wendy aan het woord 

Bij de ramen aan de Korte Korsjespoortsteeg en de Oude Nieuwstraat krijgt ze geen kans 

om een raam te huren. “In eerste instantie vindt de exploitant het prima maar zodra ik 

zeg dat ik Roemeense ben, gaat de deur dicht. Bulgaarse en Roemeense meisjes worden 

geweerd omdat de exploitanten veronderstellen dat wij alleen maar problemen met ons 

meebrengen en allemaal in handen zijn van loverboys en souteneurs, dat steekt ons, we 

voelen ons daardoor gestigmatiseerd”. Nu werkt ze sinds het sluiten van de ramen in het 

Singelgebied op de Ruysdaelkade. Daar betaalt ze €140 voor een kamer (€55 meer dan 

daarvoor aan het Singelgebied). Aan de Ruysdaelkade komen echter veel minder klanten 

dan ze gewend was in het Singelgebied “er zijn avonden dat er niemand komt, dan heb ik 

dus huur betaald en niets verdiend”. Ze draait wekelijks vijf werkdagen van 6-6 om iets 

over te kunnen houden. “Het is harder werken, ik heb daar minder klanten en moet meer 

betalen. Het vergt veel van me, ik moet meer geven en voel me nu een zombie”.  

 

De vrouwen die te maken hebben gehad met sluiting van hun ramen, in het bijzonder 

in het Singelgebied, zijn aangewezen op de overgebleven exploitanten. De vrouwen 

die wij hebben geïnterviewd zijn daarover niet te spreken.26 Zij zijn daarover niet te 

spreken. In de eerste plaats zijn de kamers minder net. Ze moeten – in tegenstelling 

tot wat sommigen gewend waren – zelf hun kamer schoonmaken. Die tijd gaat af van 

de tijd die ze aan klanten kunnen besteden. In de tweede plaats bieden de overgeble-

ven exploitanten (veel) minder controle en bescherming. Waar de voormalige exploi-

tanten en beheerders toezicht hielden op de vrouwen en klanten, zijn de andere be-

heerders in de optiek van verschillende respondenten minder begaan met de prostitu-

ees. In de derde plaats moeten de vrouwen door de snelle roulatie van de huurders 

elke dag hun spullen uit de kluis naar huis nemen. De tendens onder verschillende 

respondenten is dat de exploitanten en beheerders hun best niet hoeven te doen om 

prostituees aan zich te binden, omdat ze de ramen toch wel verhuren.  

 

                                                 
26. Het kan zijn dat andere vrouwen andere ervaringen hebben met exploitanten.  
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Intermezzo: casus Arnhem 

In Arnhem zijn er volgens enkele geïnterviewde respondenten in het verleden ongeveer 

240 raambordelen geweest (bekend als ‘Spijkerkwartier’). Er werkten veel Spaanstalige 

vrouwen uit de Dominicaanse republiek, vrouwen uit Thailand, Litouwen, Letland en Afrika 

(Ghana en Nigeria) en Duitsland. In het begin werkten er in Arnhem voornamelijk Neder-

landse vrouwen, die zijn in de loop der jaren verdwenen. De vrouwen waren erg honkvast. 

Veel vrouwen woonden boven de ramen en hun raam. Veel vrouwen woonden echter bui-

ten Arnhem. Af en toe kwamen er nieuwe vrouwen die voor een paar uurtjes huurden. In 

de loop der jaren zijn de ramen afgeschaft en dichtgegaan; de laatste ramen in 2006. 

Waar zijn de vrouwen naartoe gegaan? Een zeer beperkt deel is uit de prostitutie gestapt. 

Het gaat dan om de oudere vrouwen en om de vrouwen die over goede opleidingspapieren 

beschikken om buiten de prostitutie te gaan werken. De grootste groep heeft geprobeerd 

om in andere steden een raam te huren: Nijmegen, Doetinchem, Den Haag, Utrecht en 

Amsterdam (met name het Singelgebied), maar omdat Arnhem zo’n hechte gemeenschap 

was, willen maar weinig vrouwen ergens anders werken, ze kunnen daar niet aarden. An-

dere vrouwen, vooral degenen uit het voormalige Oostblok en Spaanstaligen, hebben in 

zogenoemde Eroscentra in Duitsland werk gevonden. Een aantal vrouwen uit de Domini-

caanse Republiek is terug gegaan naar hun land van herkomst en wacht op het moment 

dat er in Arnhem mogelijkheden zijn voor prostitutie en dan komen ze terug, zo is de ver-

wachting. Tot slot is een beperkt aan vrouwen ondergronds gegaan. Zij zijn blijven werken 

in de voormalige rosse buurt van Arnhem en werken illegaal (aan huis). Ook in andere 

wijken van Arnhem wordt illegaal prostitutie bedreven in woonhuizen. Nader onderzoek 

naar deze ontwikkeling ontbreekt echter. De gemeente herkent de ondergrondse situatie 

niet, zo blijkt uit navraag bij de gemeente Arnhem. 
 

Samenvattend is het zeer aannemelijk dat een groot deel van de vrouwen binnen Am-

sterdam bij andere exploitanten een raam huurt na sluiting van de ‘eigen’ ramen van 

de vrouwen. Deze ontwikkeling lijkt vooralsnog goed voor de overblijvende exploitan-

ten uit te pakken in termen van betere bedrijfsresultaten. Voor de prostituees is deze 

ontwikkeling echter minder gunstig in termen van hogere huurprijzen en lijken zij 

minder zeggenschap te hebben over de wijze waarop ze willen werken.  

 

Scenario 4: de prostituees van de gesloten ramen zijn voor zichzelf begonnen  

(via 06) 

 

Voor raamprostituees met een vaste klandizie is het in theoretisch opzicht een optie 

om voor zichzelf te gaan beginnen door klanten thuis of in een hotel te ontvangen. 

Echter, praktische problemen en bezwaren staan dit alternatief voor de ramen in de 

weg waardoor dit scenario volgens enkele sleutelinformanten en prostituees vrij on-

waarschijnlijk is maar mogelijk bij een beperkte groep wel voorkomt.  

Grofweg zou daarbij een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen vrouwen die 

kiezen voor het beroep, volledig eigen baas zijn en geen risico’s willen lopen versus 
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vrouwen die op minder zelfstandige en soms ook minder vrijwillige basis in de prostitu-

tie werkzaam zijn. Hiermee bedoelen we vrouwen die voor een souteneur werken. De 

vrouwen die vanwege sluiting van de ramen op zoek zijn naar een andere werkplek 

kunnen samen met of op aandringen van hun souteneur kiezen om ‘voor zichzelf te 

beginnen’ en via 06-advertenties op afspraak te werken. Voor deze groep geldt echter 

dat de taal voor hen een barrière is om via een eigen 06-nummer klanten te kunnen 

werven. Wordt er op deze wijze wel door de souteneur bemiddeld dan spreken we 

eerder van een (illegale) vorm van escort.  

Spreken we over de volledig onafhankelijke, vrijwillige raamprostituees dan geldt dat 

zij doorgaans kiezen voor de ramen omdat het onder andere de meest zichtbare bran-

che binnen de prostitutiesector is en daarmee een zekere veiligheidsniveau biedt voor 

de vrouwen (in relatie tot de klanten). Hoewel zich vanzelfsprekend ook in de ramen 

onveilige situaties kunnen voordoen, kent de raamprostitutie een bepaalde veiligheids-

status door de sociale controle van collega’s, exploitanten en beheerders maar niet te 

vergeten ook de hulpverlenende instanties en de controlerende diensten. Door zelf-

standig te opereren via een 06-nummer loopt de vrouw een hoog risico op onveilige 

situaties. Een praktisch probleem daarnaast is dat de vrouwen moeten kunnen be-

schikken over een werkplek. Thuis ontvangen, is vaak te opzichtig en niet voor alle 

vrouwen een optie wanneer er ook nog een gezin woont. Een hotelkamer is dan de 

meest voor de hand liggende keuze. Voor een vrouw die beschikt over een eigen, vas-

te klandizie zal het voortzetten van haar diensten op andere plekken dan achter het 

raam een interessanter alternatief zijn dan een escort, club of raam op een minder 

aantrekkelijke locatie. Dat maakt dat de overstap van het raam naar een zelfstandige 

werkwijze via 06 een reëel scenario is voor een deel van de vrouwen.  

 

Intermezzo – Respondent over thuiswerkers 

 “Ik weet dat sommige vrouwen die eerder achter het raam werkten nu vanuit huis werken 

en met hun 06-nummer adverteren in de krant”.  

 

Diverse sleutelinformanten geven aan dat er een tendens zichtbaar is dat er steeds 

meer hotelprostitutie komt. De vraag daarbij is of dit een uitwas is van het sluiten van 

de ramen of een meer algemene ontwikkeling. Aangezien deze ontwikkeling al langere 

tijd gaande is (zie onderzoek  Eysink Smeets et al., 2007), is vooralsnog niet vast te 

stellen of het sluiten van de ramen de hotelprostitutie een extra impuls heeft gegeven. 

Mogelijk is de escortbranche voor een belangrijk deel vertegenwoordigd in de hotel-

prostitutie.  

Concluderend stellen we dat het verloop van raamprostituees naar hotels en thuispros-

titutie vrijwel alleen voorkomt als second-best alternatief bij onafhankelijke raampros-

tituees (zonder souteneur) met een eigen klandizie. Voor deze deelgroep geldt dat 

deze verplaatsing een direct effect lijkt van het sluiten van de ramen. Nader onderzoek 

binnen onder andere de hotelprostitutie moet hierover meer duidelijkheid verschaffen. 
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Scenario 5: de prostituees van de gesloten ramen zijn voor een escortbureau gaan 

werken 

 

Een mogelijk scenario is dat er een verplaatsing is tussen branches binnen de prostitu-

tiesector: van raam naar een escortbureau is daarbinnen een van de mogelijkheden. 

Dit scenario komt volgens respondenten eveneens voor een deel van de vrouwen voor. 

Voor de vrouwen die zelfstandig en onafhankelijk achter het raam werken, lijkt het 

zeer onwaarschijnlijk dat zij vanwege sluiting van de ramen de switch naar een escort-

bureau maken. Raamprostitutie biedt de vrouwen de meeste veiligheid (in relatie tot 

de klanten27), de beste werkomstandigheden en levert het meeste geld op. Daarnaast 

tellen de zelfstandigheid en de vrijheid van het inplannen van werktijden voor hen in 

de keuze voor de raamprostitutie zwaar mee. 

 

Intermezzo – Respondent over andere zelfstandigheid  

“De ramen hebben een hoge status vanwege de zelfstandigheid, vrouwen ruilen die zelf-

standigheid niet in voor minder zelfstandigheid. Bovendien zijn de verdiensten die ze 

overhouden van het werken in de ramen vele malen interessanter dan wat ze overhouden 

aan werken voor een escortbureau”  

 

Bij een escortbureau is niet alleen de zelfstandigheid minder maar is zeker ook de 

veiligheid veel minder gegarandeerd. We hebben vrouwen gesproken die een ‘uitstap-

je’ hebben gemaakt naar een escortbureau maar daar zeer slechte ervaringen hebben 

opgedaan vanwege het geweld dat hen is aangedaan. Sommige vrouwen benoemen 

escortbureaus zelfs als ronduit gevaarlijk. 

 

Intermezzo – Respondent over risico’s 

“Ik heb heel kort bij een escortbureau gewerkt maar ben toen door een klant mishandeld. 

Er is geen toezicht en bescherming en je weet nooit waar je terechtkomt. Je loopt dan niet 

alleen het risico mishandeld te worden maar ook om je geld niet te krijgen”.  

 

Dit scenario is volgens verschillende sleutelinformanten echter wel waarschijnlijk voor 

de vrouwen waar de keuze voor de ramen minder door zichzelf is bepaald maar mede 

beslist is door een souteneur. Een overstap van de ramen naar een escortbureau is bij 

deze raamprostituees een reële optie. Bij deze subgroep vrouwen spelen de pullfacto-

ren (aantrekkelijkheid van het werken in de raamprostitutie) van de ramen veel min-

der een rol. Het gaat dan om de zelfstandigheid, de vrijheid en de verdiensten die ze 

overhouden aan het werken in de ramen. In tegenstelling tot de vrouwen die geheel 

zelfstandig en vrijwillig in de ramen werken, kennen de vrouwen die voor een soute-

neur werken geen grote mate van zelfstandigheid, zijn ze niet vrij om te werken wan-

neer ze willen en zijn de verdiensten niet geheel voor zichzelf. In vergelijking met de 

escort zijn die factoren niet veel anders, wat maakt dat een verplaatsing van raam 

                                                 
27. Hiermee wordt niets gezegd over het aspect veiligheid in relatie tot eventuele mensenhandel. 
In het hoofdonderzoek wordt hierop nader ingegaan.  

 



Weg achter het raam? - 24 -  

naar een escortbureau voor deze groep vrouwen waarschijnlijk is wanneer zij wegens 

sluiting van de ramen noodgedwongen een andere werkplek moeten zoeken.  

Vooralsnog kunnen we concluderen dat het sluiten van de ramen voor een deel van de 

raamprostituees leidt tot een overstap naar de escortbranche. Dit betreft met name de 

vrouwen die in samenspel met of onder druk van een souteneur in de ramen werkten 

en een goed alternatief zien in de escort. Voor vrouwen die bewust en zelfstandig voor 

het werken in de ramen hebben gekozen, zou het werken bij een escortbureau een 

forse stap achteruit betekenen en een onaantrekkelijk alternatief vanwege het verlies 

van zelfstandigheid, vrijheid en verdiensten waardoor deze beweging voor deze groep 

sporadisch voor zal komen. Nader onderzoek in de escortbranche moet uitwijzen in 

hoeverre daar vrouwen werkzaam zijn die eerder in de raamprostitutie werkzaam zijn 

geweest en wat de kenmerken van deze vrouwen zijn. 

 

Scenario 6: de prostituees van de gesloten ramen zijn in een club gaan werken 

 

Een andere denkbare beweging die ten gevolge van het sluiten van de ramen kan ont-

staan, is de overstap door de prostituees van de ramen naar de clubs. Waar de ver-

plaatsing naar de escort in elk geval voor een deelgroep een reële optie lijkt te zijn, is 

de overstap naar de clubs voor de totale populatie raamprostituees een zeer onwaar-

schijnlijk scenario. 

Meerdere vrouwen die we spraken, geven stellig aan dat ze nooit de overstap zullen 

maken naar een club. Een eerste argument voor vrouwen om niet in een club te willen 

werken, is het verlies van zelfstandigheid die ze in de ramen kennen en ten tweede 

het moeten delen van de verdiensten. De keuze voor het werken in de ramen is onder 

andere gelegen in het ‘snelle geld’. Zoals een van de vrouwen die we spraken aan ons 

beschreef, vergt het werken in een club veel meer van een vrouw omdat je meer moet 

investeren in de klanten.  

 

Intermezzo – Respondent over werken in club 

“In de ramen doe je ‘je ding’, in clubs moet je veel meer en langer contact hebben met de 

mannen. Daarbij is het financieel niet aantrekkelijk, je moet altijd een deel van je inkom-

sten afdragen aan de clubeigenaar en bovendien moet je over het deel dat je zelf over-

houdt ook nog belasting betalen”.  

 

Ook voor de vrouwen met souteneurs is een overstap van het raam naar een club 

geen interessant alternatief vanwege de betalingsverplichtingen die de vrouw heeft 

aan de clubeigenaar.  

Vooralsnog concluderen we dat een verplaatsing van raamprostituees van ramen naar 

de clubs niet waarschijnlijk is en daarmee ook geen effect zal zijn van het sluiten van 

de ramen. Ook voor dit scenario geldt evenwel dat deze voorlopige conclusie getoetst 

zal moeten worden in nader onderzoek binnen de clubbranche.  
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Scenario 7: de prostituees van de gesloten ramen zijn ondergronds in de prostitutie 

gaan werken (koffiehuizen, massagesalons et cetera) 

 

Het sluiten van de ramen kan tenslotte een verplaatsing betekenen van de raamprosti-

tuees naar overige vormen van prostitutie waar minder zicht op is. Daarmee doelen we 

op bijvoorbeeld theehuizen, koffiehuizen, massagesalons en kapsalons. Dit betreft 

illegale c.q. ondergrondse vormen van prostitutie. Op het waarschijnlijkheidsgehalte 

van dit scenario is vanuit onderhavig deelonderzoek het minst goed zicht gekregen. Uit 

interviews zijn wel geluiden naar voren gekomen dat er in het ‘ondergrondse circuit’ 

ontwikkelingen gaande zijn. Een aantal trends daarbinnen zijn prostituees die zich in 

bars, restaurants, hotels en discotheken ophouden maar ook Turkse koffiehuizen en 

massagesalons zijn veelgehoorde locaties waar prostitutie wordt aangeboden. In eer-

der onderzoek (o.a. Eysink Smeets et al., 2007) zijn deze ontwikkelingen al in beeld 

gekomen waardoor ook hier vooralsnog geen duidelijk verband gelegd kan worden 

tussen het sluiten van de ramen en een eventuele toename in alternatieve vormen van 

prostitutie. De waarschijnlijkheid van onderhavig scenario zal getoetst worden in nader 

onderzoek.  

 

 

Voorlopige bevindingen  
In deze notitie is ingegaan op de (voorlopige) resultaten van een onderzoek naar de 

prostitutiesector in Amsterdam. In het bijzonder hebben we stilgestaan bij de vraag 

wat de effecten zijn van het sluiten van verschillende raambordelen op de vrouwen die 

werkzaam zijn in de branche. In totaal zijn er inmiddels ongeveer 100 ramen van de in 

totaal 500 gesloten. Aan de hand van verschillende scenario’s is nagegaan wat de 

raamprostituees kunnen gaan doen wanneer er ramen gesloten worden. Denkbare 

scenario’s daarbij zijn dat de vrouwen stoppen met het beroep van prostituee, in de 

raamprostitutie werkzaam blijven maar op andere locaties (in Amsterdam of daarbui-

ten) of het beroep blijven uitoefenen in een of meer andere branches van de prostitu-

tie zoals escort, clubs of overige vormen. Hierbij moet in gedachten worden gehouden 

dat het een kwalitatief onderzoek betreft in het kader waarvan 23 sleutelinformanten 

zijn geïnterviewd en 18 prostituees (waarvan 8 uitgebreid en 10 kort).  

Uit de eerste resultaten kunnen we opmaken dat de vrouwen niet stoppen nadat de 

ramen zijn gesloten. Uitzonderingen daargelaten, blijft het overgrote deel werkzaam in 

de prostitutie. Financiële overwegingen en/of gebrek aan alternatieven lijken hierbij 

een belangrijke rol te spelen. Evenwel zijn er via instanties als het Scharlaken Koord 

en P&G292 wel mogelijkheden om een alternatief voor het prostitutieberoep te zoeken. 

Er vinden vermoedelijk bescheiden bewegingen plaats van de raambordelen richting de 

escort en raambordelen in andere steden. Ook zijn er vrouwen die hun klanten ont-

moeten in hotels of mogelijk ook oppikken in massagesalons. De indruk is dat deze 

bewegingen tussen steden en verschillende branches voor slechts een beperkt deel 

van de vrouwen gelden. In het hoofdonderzoek kunnen we bepaalde bewegingen 
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(waaronder naar de illegale prostitutievormen) beter in kaart brengen door die betref-

fende branche nader onder de loep te nemen.  

Het grootste deel van de prostituees van wie de ramen zijn gesloten, heeft bij andere 

exploitanten van raambordelen in Amsterdam een raam gehuurd. Voor de vrouwen 

zonder souteneur blijft de raamprostitutie pullfactoren kennen, zoals de verdiensten 

die ze voor zichzelf kunnen houden, vrijheid, eigen werktijden bepalen. Die zelfstan-

digheid zullen zij niet snel opgeven door bijvoorbeeld voor een escortbureau te gaan 

werken of in een club. Niettemin is een belangrijk effect van sluiting van de ramen dat 

de macht van de resterende exploitanten is vergroot ten koste van de (arbeidsrechte-

lijk en sociale) positie van de prostituee, want er is meer krapte op de markt van de 

raambordelen. Dit komt tot uiting in voordelen voor de exploitant als meer inkomsten 

door stijging van de huurprijs en een hogere bezettingsgraad. Voor de prostituees zijn 

de nadelen langere huurperiodes, langere werktijden, extra betalingen om verzekerd 

te zijn van een raam en minder vrijheid op hun werkplek. Er is bovendien meer onder-

linge concurrentie. Er zijn vrouwen die ver onder de gangbare prijs van € 50 hun dien-

sten aanbieden. Dat kan de positie van de prostituee verslechteren.  

De nadelen voor de prostituees zijn aan te merken als (potentiële) pushfactoren. De 

vraag dringt zich op welke gevolgen het sluiten van meer raambordelen gaan hebben. 

Mogelijk dat een deel van deze raamprostituees alsnog naar een werkplek buiten de 

Amsterdamse raamprostitutie gaat zoeken.28  

De push- en pullfactoren lijken minder te gelden voor de raamprostituees die werken 

voor een souteneur. Het ontbreekt hen aan de daarvoor noodzakelijke zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid. Zij blijven ofwel werkzaam in het raamcircuit (langere werktijden, 

lage opbrengsten) of gaan werken voor een escortbureau.  

 

Het onderzoek naar de prostitutiesector vindt plaats in de dynamiek van het breed 

ingezette beleid van de gemeente waarbij de aanpak van de criminogene functie van 

de prostitutiesector (vrouwenhandel en witwaspraktijken) en het tegengaan van de 

verloedering van de binnenstad nadrukkelijk aandacht krijgen. Misstanden in de prosti-

tutiesector moeten worden aangepakt, daarover bestaat bij de meeste respondenten 

geen twijfel. Los van de beleidsdoelstellingen lijken zich in de raamprostitutie een aan-

tal neveneffecten voor te doen.29 In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld 

                                                 
28. In een van de interviews met raamprostituees waarvan de ramen op de nominatie staan voor 
sluiting, komt naar voren dat de vrouwen zo wanhopig worden van het kwijtraken van hun werk-
plek dat ze gezamenlijk met plannen komen om eventueel een huis of appartement te huren om 
daar hun werk, met behoud van de sociale controle en bescherming van elkaar en hun eigen 
klandizie, via 06-nummers voort te zetten. Dit zou een afglijding betekenen van legale, vrijwillige 
prostituees in een illegaal circuit waarop het zicht vrijwel geheel ontbreekt.  
29. We gaan voorbij aan de mogelijke economische gevolgen van sluiting van de raambordelen 
(teruggang in aantallen toeristen e.d.). Ook maken wij hierbij nadrukkelijk een aantal voorbehou-
den. In de eerste plaats richt het onderhavig onderzoek zich niet op mate waarin de beleidsdoel-
stellingen worden bereikt. Een dergelijke vraagstelling vergt een ander onderzoeksdesign en 
andere informatiebronnen. In de tweede plaats is het mogelijk dat geschetste neveneffecten zich 
in de loop van de tijd anders kunnen gaan ontwikkelen.  
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welke exploitanten er uiteindelijk zullen overblijven. Van diverse respondenten hebben 

wij vernomen dat de exploitanten die de ramen hebben verkocht hun panden zeer 

goed hadden onderhouden, zorgden voor een goed beheer en een veilige werkomge-

ving van de prostituees. Kortom, exploitanten die professioneel leken om te gaan met 

hun vak, althans in relatie tot de prostituees.30 In de tweede plaats stuit sluiting van 

de raambordelen in het Singelgebied op weerstand van verschillende respondenten. 

Dit gebied is - zoals eerder gezegd - uniek en onderscheidt zich van de raamprostitutie 

op de Wallen en in mindere mate ook op de Ruysdaelkade wat betreft klanten, prosti-

tuees en de mate van integratie in de woon- en werkfunctie. Verschillende responden-

ten uit de zowel de hoek van exploitanten, prostituees als hulpverleningsinstanties en 

politie geven aan de plannen van de gemeente niet te begrijpen. “De gebieden waar 

zich de echte problemen voordoen, blijven in stand en de buurten waar niets aan de 

hand was, worden gesloten, hiermee haal je de criminaliteit niet uit de prostitutie, 

aldus een van de respondenten". Het voordeel van de kleinere prostitutiestraatjes is 

dat er geen overlast is van souteneurs die er rondhangen zoals op de Wallen. ‘De soci-

ale controle in de kleinere straten is veel groter en de exploitanten willen ook niet dat 

er souteneurs rondlopen dus meisjes die voor een souteneur werken, worden daar 

juist geweerd’. Met het sluiten van de ramen in de kleinere straten wordt volgens en-

kele respondenten de verkeerde keuze gemaakt, want de veiligheid van de prostituees 

zou daardoor nog meer in het geding komen. 

 

Intermezzo: observatie in het Singelgebied 

In het Singelgebied, aan de achterkant van de Korte Korsjespoortsteeg hebben wij ge-

sproken met twee oudere mensen, die daar al hun hele leven wonen. Zij hebben geen 

(over)last van de prostituees, eerder van mensen die met de boten luidruchtig door de 

grachten varen. Klanten hebben er geen belang bij om op te vallen. Prostitutie hoort een 

beetje bij de buurt. Buurtbewoners lopen vanwege de veiligheid juist door deze straten. 

De exploitant komt ook altijd bij vergaderingen van de buurtvereniging. Zij vinden het 

sluiten van de ramen een slecht idee, omdat daarmee het probleem, namelijk tegengaan 

van de georganiseerde misdaad, niet wordt opgelost . Eerder wordt het tegenovergestelde 

bereikt. Want de ramen boden een goede mogelijkheid voor (sociale) controle van de 

vrouwen onderling en door de exploitant. Het is met andere woorden goed zichtbaar. Door 

het sluiten van de ramen wordt een deel juist minder zichtbaar en dus minder controleer-

baar. Ze noemen de Oost-Europese meiden die in allerlei kamertjes seksuele diensten 

moeten verlenen. Er is dan juist naar hun mening sprake van mensenhandel. Ze hebben 

geen enkel idee waar de vrouwen naartoe zijn gegaan van wie de ramen zijn gesloten.  

 

                                                 
30. Voor de goede orde merken we op dat wij geen onderzoek hebben gedaan naar de effecten 
van de inspanningen van het Van Traa-team. 
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Bijlage 1 – Overzicht van afgenomen interviews 
 
1a. Geïnterviewde sleutelinformanten 
Mevr. S. Altink    De Rode Draad 
Dhr. G. Bendt     Sector Bouw en Wonen, gemeente Amsterdam, stadsdeel  
        Centrum 
Mevr. D. Beugeling   Belastingdienst Amsterdam 
Dhr. J. Broers     Samenwerkend Overleg Raamprostitutie  
Dhr. G. Brouwer    Politie Amsterdam-Amstelland, wijkteam Linnaeusstraat 
Dhr. S. Gharbi    Ondernemer 
Dhr. H. van Gelder   Regionale recherche, politie Amterdam-Amstelland 
Dhr. B. de Graaf    Sector Algemeen Bestuur, gemeente Amsterdam 
Mevr. S. Haavekost   Afdeling Vergunningen, gemeente Amsterdam, Stadsdeel  
        Centrum 
Mevr. T. Heemskerk   Scharlaken Koord 
Dhr. B. van Helden    Verslaggever De Gelderlander 
Mevr. Th. Van der Helm  P&G292 
Dhr. R. Huizenga    Politie Amsterdam-Amstelland, wijkteam Ferdinand Bol 
Mevr. I. Jansma    Coördinatieteam Wallen, gemeente Amsterdam 
Mevr. N. Knip     Politie Amsterdam-Amstelland, wijkteam Nieuwezijds 
Dhr. H. Michielse    Ondernemer, voormalig exploitant 
Dhr. H. Nienhuijs    Sector Bouw en Wonen, gemeente Amsterdam, stadsdeel  
        Centrum 
Dhr. R. Oosterbaan   Politie Amsterdam-Amstelland, wijkteam Beursstraat 
Dhr. C. Schot     Coördinatieteam Wallen, gemeente Amsterdam 
Dhr. A. Stroink    Gemeente Arnhem, beleidsadviseur 
Dhr. R. Venema    Politie Amsterdam-Amstelland, wijkteam Beursstraat 
Dhr. A. van de Water  Belastingdienst Amsterdam 
Dhr. H. van Wijnen   Afdeling Vergunningen, Stadsdeel Centrum Amsterdam 
Dhr. J. van der Woude  Politie Amsterdam-Amstelland, wijkteam Beursstraat 
 
1b.Geinterviewde prostituees 
Angela       Dominicaanse Republiek 
Ans       Ghana  
Wendy       Ghana 
Jose       Oekraïne 
Janet       Nederland 
Monique      Nederland 
Sofia       Roemenië 
Maria       Roemenië 
 
1c. Telefonische interviews 
Dhr. G.  van den Berg   Politie Utrecht 
Mevr. Y. Beumer     Politie IJsselland 
Mevr. E. Lamers    Politie Gelderland-Zuid 
Dhr. B. Schurink     Politie Haaglanden 
Dhr. J. Smid      Politie Groningen 
Dhr.  G. van der Velde   Politie Groningen 
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