
Bestaan Keileweg 
pleit voor verbod op 
heroïneprostitutie · 
Het is een schrijnend aangezicht. Noodgedwongen tippelen ze, bereid om alles te 
doen voor drugs en dus voor geld. Holle ogen en een sterk vermagerd lichaam zijn 
de bewijzen van een geestelijk, lichamelijk en emotioneel uithollend bestaan. 
Ondanks de overduidelijk ongezonde lichamelijke toestand, trekt de Keileweg flink 
wat klandizie, op zoek nëiar vervulling van seksuele behoeften. Voor slechts enkele 
euro's kunnen ze terecht. Het is een schande dat een beschaafde samenleving dit 
onder haar ogen laat gebeuren. Erger is dat het beleid van het Rotterdamse college 
er niet op is gericht om deze zielepoten te helpen. 

DOOR JOHN BIJL 

Met het bestaan van heroïneprostitutie is de Keileweg, in Rotterdam natuurlijk geen uitzonde
ring, maar z'n bestaan is zeker wel uitzonderlijk. Nergens in het land is een dergelijke concen
tratie van mensonterende prostitutie, overlast door drugverslaafden en handel in. harddrugs te 
vinden. En dan te bedenken dat het een bewuste keus is geweest om dit afgrijselijke monster 
te scheppen. De gemeente Rotterdam heeft er immers jaren geleden voor gekozen om de heroï
neprostituee te concentreren op een bijzondere plek, eerst aan de G.J. de jonghweg nabij het 
centrum, later aan de .Keileweg in het havengebied, slechts afgescheiden van de bewoonde 
wereld door een spoorbaan. 

Zakelijk prostitutiebeleid 
Raadsbreed, of beter in heel Rotterdam, wordt de gedachte gesteund dat er iets moet gebeu

ren aan de Keileweg. De overlast die de junks en klanten van de Keileweg veroorzaken heeft er 
toe geleid dat het Rotterdamse college heeft toegezegd de Keileweg te zullen sluiten. Hiermee 
gaat het gemeentebestuur wel voorbij aan de onmenselijke en uitzichtloze omstandigheden 
waar de prostituees van de Keileweg in verkeren. Soms lijkt het wel alsof alleen de hulpverle
ners nog oog hebben voor deze toestanden. De politiek richt zich immers alleen op de sympto
men van overlàst, niet op de probleemsituatie van de meisjes zelf. Niemand lijkt het te willen 
hebben over het gebrekkige drug- en prostitutiebeleid van de Nederlandse overheid en de 
gemeente Rotterdam en het creëren van een duurzame oplossing. . 
Om deze duurzame oplossing te formuleren, is het nodig eerst te kijken naar de ontstaansge
schiedenis van de Keileweg. Er is immers wel wat voor nodig geweest wil een overheid ertoe 
komen om op een dergelijke schaal kwetsbare heroïneverslaafde vrouwen aan hun lot over te 
laten en hun drugs met prostitutie bij elkaar te laten verdienen. 
De oo'rzaak van het bestaan van de Keileweg ligt ergens in de overgang vaneen conservatieve 
moraliteit naar modern liberaal denken van halverwege de vorige eeuw. Ook na het ontstaan 
van d~ gangbare gedachte dat een ieder zijn eigen leven in mag richten, werden drugs en 
prostitutie nog steeds als onjuist geacht. Met die gedachteverandering zijn prostitutie en drug
gebruik in de schaduw van beleid terecht gekomen. Dit 'gedoogbeleid' heeft geleid tot gebrek 
aan regelgeving en ontbeert een orgaan dat bewaakt of er eenvoudigweg geen mensenlevens in 
gevaar zijn. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam ervoor gekozen om de problemen met 
drugs en prostitutie gezamenlijk een plaats te geven op de Keileweg, waardoor ze niet meer als 
afzonderlijk worden gezien. De onvolkomenheid een juist drug- en prostitutiebeleid te voeren 
is de belangrijkste oorzaak van de overlast van de Keileweg, niet haar bestaan zelf. Herziening 
van hoe de samenleving omgaat met prostitutie en drugs is noodzakelijk, net als een verbod 
op de heroïneprostituee, in plaats van het huidige gedogen. Het bestaan van de Ke!leweg toont 
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aan dat het gedogen tot mensonterende 
omstandigheden kan leiden. Willen de pro
blemen van de Keileweg worden aangepakt, 
zal ten 'eerste het drugbeleid op mensen 
gericht moeten zijn. Ten tweede moet de 
gemeente Rotterdam een strak, zakelijk 
prostitutie beleid gaan voeren. Ten derde zal 
de heroïneprostitutie verboden moeten 
worden. 

HEMA-segment 
Nederland is trots op z'n liberale drugsbe

leid. Het is echter de vraag of het gedoogbe
leid wel. zo effectief is. Het gedogen van 
softdrugs heeft zich uitgestrekt tot het toe
laten van harddrugsgebruik. De dure drugs 
zijn echter onbetaalbaar en de opdringerige 
verslaving leidt er toe dat mensen hun 
eigenwaarde opzij zetten 'om aan drugs te 
komen. Het gevolg is diefstal of ergere mis
daad . Verslaafde vrouwen 
komen in de prostitutie 
terecht. Prostitutie' is een 
als vanzelfsprekende stap 
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Rotterdam werd opgedoekt, heeft de stad 
geen echt prostitutiebeleid gehad. Gedacht 
werd dat .het reguleren van prostitutie de 
vraag alleen maar deed vergroten en de zaak 
aan !aten modderen leek een goede oplos
sing. Het heeft ertoe geleid dat er in 
Rotterdam wel hier 'en daa'r een club is te 
vinden waar seks te koop is, met name 
gecentraliseerd op en rond de 's Gravehdijk
wal, maar een rosse buurt zoals in Amster
dam, Den Haag en grote Europese steden als 
Antwerpen , Berlijn en Madrid te vinden is, 
ontbreekt. Prostitutie is iets achter gesloten 
deuren in Rotterdam.3 Het gevolg is dat er 
een grotere behoefte is ontstaan aan de 
prostitutie in zeg maar het goedkopere seg
ment. Een club als Bubble's, OQ of The 
White's kost je al gauw enkele honderden 
euro's . Een beetje callgirl vraag € 150 per 
uur en komt ook nog eens aan huis, wat voor 

sommigen niet altijd prak
tisch is met het oog op 
burengerucht of het gezin. 
Kortom, seks is in 

wann~er je aan de onder
kant van ' je bestaan bent 
geraakt. Temeer omdat de 
straatprostitutie een gat in 
de Rotterdamse markt was 
sinds het verdwijnen van 
de rosse buurt in 

Heroïneprostitutie 
Rotterdam alleen maar te 
krijgen in het Bijenkorf-seg
ment. Het HEMA-segment is 
niet vertegenwoordigd. vraagt om een 

duurzaam Het zijn deze twee tekortko
mingen in het liberale 

. Katendreçht. 
Daar komt boven op dat 
het beleid van de 'Overheid 

alternatief 
beleid die de heroïne'prosti
tutie hebben doen ontstaan. 
De behoefte aan bereikbare 

om de zwaar verslaafden 
aan de Keileweg van drugs 
af te helpen nauwelijks 
effectief is. Verslaving is 
vaak een hersenziekte die zelfs na jaren 
zonc!er drugs geleefd te hebben nog voor 
directe zware terugval kan zorgen. l Het is 
een idee-fixe te denken dat verslaving in 
deze mate is weg te nemen met afkickpro
gramma's. Effectief drugbeleid vraagt niet 
om afkickprogramma's, maar het leren 
omgaan met de verslaving als uitgangspunt, 
bijvoorbeeld door het aanpassen van leefge
woontes in een beschermende omgeving en 
het verstrekken van drugs als medicatie. Het 
huidige beleid gaat voorbij aan de oorzaken 
van de verslaving; meer dan de helft van de 
'meiden' op de Keileweg heeft een verwaar
loosde psychiatrische aandoening. 2 

In Rotterdam hoef je niemand ervan te over
tuigen dat er naar prostitutie een behoefte is 
die moet worden vervuld. Maar waarom gaat 
Rotterdam dan zo slecht om met deze mate
rie? Sinds het roemruchte 'Katendrecht' 'in 

drugs aan de ene kant en de 
ongereguleerde behoefte 
aan seks aan de andere hou
den elkaar in evenwicht. 

Economische marktprincipes van vraag en 
aanbod doen de rest. In feite is er sprake van 

" een ruilhandel van seks en drugs (soms zelfs 
letterlijk, wanneer de dealer zich liever niet in 
geld laat betalen) . . 

Problemen dumpen 
Niet wetende wat te doen met de prostitu

tie- en heroïneproblematiek en de onbereid
heid om onorthodoxe maatregelen te nemen 
heeft de gemeente Rotterdam doen besluiten. 
alle problemen maar op één plek te dumpen: 
de Keileweg. Op die manier schuif je de pro
blemen weg uit de stad en zorg je dat beide 
grotestadsproblemen uit het oog van de 
bevolking eh uiteraard van het gemeentebe
stuur verdwijnen. De Keileweg had nooit 
mogen bestaan, de ~eileweg en elke andere 
vorm van gedogen van heroïneprostitutie 
moet worden bèëindigd. 



Maar wat dan? Het Rotterdamse college heeft 
zich al voorgenomen de Keileweg te sluiten. 
Er wordt zelfs driftig gezocht naar een uit
bater voor een heroïnebordeel. Hier kunnen, 
zo is de redenering, de 
meisjes in alle vrijheid en 

maar dan wel op een normale manier, gere
guleerd met goede vergunningen en diplo
ma's . Druggebruik? Ook goed, maar niet 
wanneer het leidt tot verval van het mens-

zijn zoals bij de zwaar ver
slaafden rond en op de 
Keileweg. veiligheid drugs gebrui

ken, verzorging krijgen en 
prostitueren. Het zal de 
problemen van de 'meiden' 
van de Keileweg niet 
oplossen. Het is hetzelfde 
soort scheefdenken wat de 
hele ellende heeft doen ' 

Uitbater 
De Keileweg is niet uniek. 

heroïnebordeel Zonder een menselijk en 
duurzaam drug- en prosti
tutiebeleid te hariteren, 
loopt iedere stad het 
gev'aar een Keileweg4 te 

gezocht 

ontstaan en waarmee 
druggebruik, de overlast 
en het bestaan van prostitutie vervlochten is 
geraakt. Het hele, concept Keileweg zou moe
ten ophouden te bestaan; het is een plek 
waar mensen met toestemming van de over
heid in deze extreem afhankelijke positie 
belanden en willens en wetens worden uitge
buit door hun· pooiers, dealers en klanten. 
Er zal uiteraard een duurzaam alternatief 
moeten komen. De oplossing zit in 
het liberalisme zoals D66 dat uitdraagt. 
Onze liberale politiek is erop gericht men
sen vrijheid te geven zelf hun beslissingen 
te nemen. Het toestaan van heroïneprostitu
tie is daarom onacceptabel. Want het gebrek 
aan een prostitutie~ 
beleid en het onvermogen en de onwil om 
adequaat verslaafden te helpen te leven met 
hun verslaving levert beperkingen op om 
een respectabel bestaan op te bouwen. In 
feite zijn de heroïneprostituees niets ,anders 
dan slachtoffers van een chemische slaver
nij, met de pooiers, dealers en hoerenlopers 
gezamenlijk als verantwoordelijken voor het 
instandhouden van de situatie. En dat alles 
gedoogd door de overheid. 
Politici en burgers zullen moeten beseffen 
dat ze de behoefte en het aanbod van drugs 
en prostitutie nu eenmaal niet weg kunnen 
wuiven en al helmaal niet dat ze, ingegeven 
door hun eigen normen en waarden, de pro
blemen dan maar letterlijk en figuurlijk aan 
de rand van de samenleving kunnen dum
pen. Prostitutie en drugsgebruik zijn van 
alle tijden en bestaan. Prostitutie? Prima, 

Noten: 

krijgen. Onorthodoxe maat
regelen, erop gericht een 

menswaardig bestaan te creëren zijn nodig. 
De heroïneprostitutie aan de Keileweg vraagt 
niet o'm een redelijk, maar om een duur
zaam alternatief. 
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1. Zoals is aangetoond door onderzoek van ondermeer Nessier, 2001. 
2. Dit wordt de Dubbele Diagnose of 'Double Trouble' genoemd. Onderzoek van DeltaBouwman in 

Rotterdam toont veel verwaar.Ioosde psychiatrische aandoeningen. Het doet vermoeden dat de verslaaf-
den drugs zijn gaan gebruiken om de gevolgen van deze aandoeningen te bestrijden, ' 

3. Benchmarkonderzoek van Andersson Elffers Felix voor de gemeente Rotterdam, 2002 
4. Inmiddels kennen ook en Haag, Utrecht Arnhem en Groningen vergelijkbare zones met gemiddeld zo'n 

75% verslaafden en hoge percentages Qubbele Diagnoses. 


