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Prostituees neutraal
helpen bestaat niet

De werkstichting Scharlaken 
Koord (hulp aan prostituees) 
moet zich de laatste tijd 
regelmatig verantwoorden. Of 
er soms niet geëvangeliseerd 
wordt? Directeur Henk Rhee 
reageert op de weerzin onder 
wethouders, gemeenteraden, 
media en politieke partijen.

door Henk van Rhee

Mede gevoed door misinformatie 
van twee dames die zich onder 
de naam ‘De Rode Draad’ presen-
teren als dé belangenorganisatie 
van prostituees, vragen politici 
zich verschrikt af of er wellicht 
een sprankje hoop of evangelie 
meekomt in de gesubsidieerde 
hulpverlening van Scharlaken 
Koord. Want dat kan en mag 
toch niet, als je subsidie krijgt. Zo 
eiste de VVD in Amsterdam 
vorige maand dat het uitstappro-
gramma voor prostituees volko-
men neutraal moest zijn. Alsof 
zoiets als neutraliteit bestaat in 
de hulpverlening.
Wat de nieuwe godsdienstige 
heersers onder het mom van een 
neutrale overheid voorstaan is 
een vorm van steriliteit. Maar die 
werkt niet, want dat is hulpver-
lening zonder hart. In echte hulp 
klinkt bewogenheid door.   

Onverholen weerzin
Met onverholen weerzin tegen Met onverholen weerzin tegen 
het christendom of de kerk 
waarschuwen partijen als de 
VVD, D66, de SP en GroenLinks 
het land voor het gevaar dat een 
christelijke organisatie aan pros-
tituees – die mede door het libe-
rale overheidsbeleid in de knoei 
zitten – iets van de liefde en 
genade van de God van de Bijbel 
vertellen. Nadat de manager en 
de coördinator van Scharlaken 
Koord in een tumultueuze com-
missievergadering in Haarlem 
verantwoording hadden afgelegd 
over de organisatie en professio-
naliteit van het uitstappro-
gramma, verontschuldigde de 
burgemeester zich zelfs met de 
woorden ‘dat we hier te maken 
hebben met een professionele 
organisatie en niet met een of 
andere criminele organisatie….’. 

Wat de moderne predikers van 
neutraliteit in feite eisen, is dat 
we ons geloof thuis achter de 
voordeur laten. Maar dat kan 
niet, want wat je gelooft en wat 
je bent neem je mee naar je 
werk. Welke overtuiging je ook 
aanhangt. Neutrale hulpverle-
ning is een illusie. Ook een 
agnost, boeddhist of aanhanger 
van New Age straalt in zijn werk 
uit hoe hij of zij in het leven 
staat.
En waarom zouden prostituees 
trouwens zelf niet mogen uitma-
ken welk soort hulpverlening zij 
het meest op prijs stellen?! Het 
is echt absurd dat politici die 
vinden dat prostituees geëman-
cipeerde vrouwen zijn, zich zo 
druk maken over de mogelijk-
heid dat prostituees in het door 
Christus bewogen hart van onze 
maatschappelijk werkers zouden
kijken. Maatschappelijk werkers 
die gebonden zijn aan de eigen 
beroepscode en dus nooit kwets-
bare mensen mogen manipule-
ren en om die reden juist heel 
open communiceren over wat ze 
doen.

Pastorale bijstand
Gelukkig nemen de christelijke Gelukkig nemen de christelijke 
partijen in dit land het op voor 
de subsidie aan het werk van 
Scharlaken Koord. Het geld voor 
het uitstapprogramma staat ove-
rigens op initiatief van de Chris-
tenUnie in het regeerakkoord. 
Maar laten onze verdedigers 
oppassen met de soms toege-
paste bewering, dat het bij de 
gesubsidieerde activiteiten ‘puur 
om professionele hulp gaat en er 
niet geëvangeliseerd wordt’. 
Vrouwen vragen immers zelf 
regelmatig om pastorale bij-
stand. Iets dat de minister van 
Justitie in antwoord op Kamer-
vragen over het gebruik van sub-
sidiegeld ook prima vond. En 
verder is het onontkoombaar dat 
hulp door hulpverleners die 
Jezus Christus navolgen, iets van 
christelijke bewogenheid uit-
straalt, hoe professioneel die 
hulp ook is. Van cliënten van 
Scharlaken Koord is daar geen 
enkele klacht over bekend.        
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