BISNISJON
gestigmatlseerd als b
Sietske Allink
Ben je prostituee als je seks aanbiedt in
rui I voor onderdak? Volgells Paul van
Gelder, anlroroloog en auteur van
KYo}et.l'haar. kleurig en schadu',vrijk,
eell bock over bisnisjongens, weI dege
fijk. Van Gelder maakl geen onder
schellJ lussen professioneel en niet
professioneel gedrag. Her geld-voor
seks-beginsel vindl hij cen
te groot kellrslijf. Voor
hem volstaat ren definitie
van prosti tlltil' a Is' het 1I it
wisselcn van scksuelc
dienstcn voor geld of an
derssoortige vergoeding',
zoals een avondje uit. Hij
noem! dit soort vage over
eenkomsten: '()ngcprij~dr
transacties'. Dc jongens
die 7ich daarmee inlaten
zouden zelf niet beseffen
dat ze prostituee zijn.
Hellnhazerij ZOli zelfs het
belangrijkste kenmerk van
jongensprostitulie zijn.
Hij neemt stelling tegen
Sari van de Poe I (on
dcrzoeksler). die trachl
jongensprostilutie in ter
llleD van professional ilcit
te beschrijven. Volgcns
van Gelder ziet le joogeos
die in ceo club werken te
veel als modelprostituees.
Terechl mcrkt hlj op dat
jongensclubs ni..,! altijd
aan de wens van vooral
ederlandse prostituees
voldoen om professioneel
en zclfstandig te kunnen
werkcn. Oat heeft vooral
Ie maken met dc omstandigheden, die
vaak nog slechter zijn dan in hetero
clubs. Jongens willen, net als vrouwen,
zelfstandig ondernemend aan de slag;
hun werktijden zelf bcpalen en niet te
n van 'subliele d\~ang' aan

grondrechten en niet om sckseverschil
len tussen prostitllccs. Jongensclubs
moeten na de \I\,'ctswijziging, net ills be
drijven voor hcteroprostitutie, aan de
algcmeen geldende nonnen voor het
bcdrijfslevcn gaan voldoen. Ook hun
exploitanten zullen Jus moctl':n ki~zt~n
~'oor enerzijds een faeil ilalre bedrjjf~-

voering, wam jongens als zelfstandig
ondernemer werken, of anderzijds het
werkgeverschap. Van Gelder gaat
voUedig aan deze discllssie voorbij,
wat niet nee-rod is voor iemand die

kent de vcrdlcnstcn van de jongcns aan
de hand van wat klanlen hem vcrtellen
en denk.l dal de prijzcn die clubs VfCl
gen gclijk zijn aan wal de jongcns ver
dienen. Nict anders dan in dc hctero
rroslitutie wordt cr op basis van per
cenlagrs gewerkt en zittcn de jongcns
urcn or klanten Ie wachten. Van Gelder
constatccrt terecht dat, al
hocwcl er arbcidsrcchte
lijk gecn sekseverschillen
zijn, dit niet betekent dat
er geen verschil is t1lssen
de prostitutie van jongens
en die van vrouweo. JOIl
gens presenteren zich heel
anders. Ze kledeo zich
niet opvallend en werveo
hun klanten niet openJijk.
Bij vrouwcn komt het bo
vendien zelden voor dat
ze op een avond zowel in
een bar, als op straat en io
de club werken. Een groot
verschil is bijvoorbeeld
dat jongens met een dub
bel stigma te maken heb
ben: proslitlltie en homo
sekslia Iilei t.
Van Gelder richt zich
vooml op 'de onderkant
van de markt': gebruikers,
bietsers, bedclaars en klei
ne boeGes. De onderkant
van de markt zal volgens
hem weinig gebaat zijJl bij
een
arbcidsrechtel ij ke
aanpak. Oat spreekt vanzelf. Als je bijvoorbeeld
vrouwenprostitutie goed
gaal regelen, zlIlien daklozen daar wei
nig aan hebben. Voor hen moet jc dak
lozenbeleid maken. Proslitutiebeleid
gaat over andere zaken.
Het boek geeft we! cen aardig beeld
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Wiekert Dam

En soms ligt de nadruk wei erg op de
ranzige aspccten.
Op De Draad horen we dat jongens
Diet blij zijn met lIit onclerlock. Er ko
men ook klachtcn binncl1 van geinter
"ewden die, tegen de afspraak, mct
naam en tocnaam genoernd worden of
op een andere manier herkenbaar zijn.
Het zou prettig zijn als een eeonoom
of een deskundige op het gebied van
arbeid weer eens onderzoek naar jon
gensprostitutie ZQU gaan doen. Mis
schien hebben bisnisjongens daar ook
wat aan. Deze auteur gaat voorbij a.an
het beroepsmatige van prostitutie: re
gelll1atig geld verdicllen met seksuele
dienstverlening. Hetaling in natura is,
net zoals in andere berocpen, een uit
zondering. Geld vragen is cen van de
le stappen op wcg naar professio
ileit. Voor alle prostituees - onder
ook bisnisjongens - is van Geidel's
finitie een emaneipatiorc stap aeh
terwaarts.
GeIdel's definitie voldoet aan eell
nieuwe tendens die we "onstaleren: al
les wat niet gangbaar is - parcnclllbs,
'cruisen' door homo's, meisjcs die
dooreen verkeerd vriendje wortlen uit
;:~leend vaal' een avondje uit met een
nei, drankjes in ruil voor seks in de
- valt (voor hulpverleners) al
nder de noemer 'prostitutie'.
'\'ellgenoemde zaken zlillen
'~T vonnen van seksueel ge
rdoen. Hanteert men echter
-tere definitie van prostitutie,
h.:uJ men niet andel's dan conclude
I prostitutie en seksueel geweld
lota31 uitsluitende begrippen
. Daar 'waar in de prostitutie sprake
ueel geweld, moet dit net als
IT ander beroep, strafrechtelijk
gepakt.
0

Groningen is met zo'n 170.000 inwoners de grootste stad
in het noorden van Nederland. Door zijn ge'isoleerde lig
ging, cle eerste grote stud ligt op zo'o ulIr reizen per trein,
heeft Groningen een unieke ~feer. [n deze slad staat een
van de oudSle universiteiten van Nederland. Op het mo
ment maken 20'n 30.000 studcnten deel uit van de Gronin
ger bevolking. Mede hierdoor heen Gronillgen een lijk
uitgaansleven. Vaal' de rest vall er op architectonisch ge
bied veel te beleven. Denk maar aan het Groninger muse
um of het Gasuniegebouw, bcide gebouwen geoieten in
ternationale faam. Vandaar dat Groningen weleens het Pa
rijs van het Noorden \\·mdt genoemd.
Maar Groningen heeft nag meer te bieden. Ook op het ge
bied van de prostitutie heerst(e) er in Groningen eeLl vrij
I iberaal klimaat. Tot vaal' kart konden illegale prostituees
clrie maanden in Groningen werken zonder lastig gevallen
te worden door de vreemdelingenpolitie. Vaal' de 0
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rest is er een gcdoogwn..-: ingesteld voor vrouweli.lkc
lippelaars, waarvall rec.enlclijk de opemngstijden /'ijn
verruimd 0111 aan de wensen van de vrollwen te voldoen.
De omliggendc bedrijven waren faliekant tegen en
spanden ceo recntszaak aan, maar de rechter stelde de
gemeenle, en daarmee de vrouwcn, in het gclijk.
In de Groninger binnenstad zijn op jiwrbasis zo' n 60 jon
gens aCliefin de straatrrostitlltif:. In (wee slraten in de bin
nenstad, hij de b~roemdc open bare w.c. van Erwin Olat~
vcrdicncn al decennia lang jongens een ccntje bij in de be
laalde Iiefde.
0]1 zich cen uniek gebeuren orndat het gehecl vrij goed ge
structllreerd is en de Illccste partijen (bewoners, jongens,
gemeenle, polilie, GGD), het redelijk goed met elkaar
kunlll~n vinden.
Deze ~arnenwerking is naluurlijk niet van de ene op de an
dere dag ontwikkeld.
'roen de gcdoogzonc aan de Bornholmstraat werd inge
swld voor de vrouv.·dij ke collega '5, waren in eerSle inslan
tie een aanlal bUlIrtbewoners wei boos en teleurgesteld dat
de jongens niet mce verhuisdcn en bleven werken in de
binnenslad. Er is toen .:r.n middag georganiseerd, waar po
litie, gemeente, bewoners en de coordinator van het projcct
om de tafel gingen 7:itten om elkaars standplUllclI duidclijk
te maken. Toen is bcslotcn dal overlast niet getolcrcl:n:!
wordt. Hierbij moetcn we dcnken aan alcuhol drinken op
straal, drugs gebruiken., lmvaai schoppen of provocerend
gcdrag door het tonen van de mannelijke anatomic. De
Illensen van IWl jongellsp'rostltlllleprojcct sprcken de jon
gens dan oak aan oj) cventueel overlastgedrag. Momcnteel
komen er eecn kl:lchteo van de bewoners en vcroorzakcn
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de jongens geen overlasl, waardoor cr een betrekkelijke
rust heerst op de 'baan'.
Bcgin jaren negentig circulccrden er de wildste verhalen
over jongensstraatproslitlilie; zo zouden er extreem jonge
jongens werken en werden eT .'lantallen genoemd van 16
lot 120 jongens per jaar.
Wcgens het krappe budget hadden de hulpverleensters van
hel SPP (Straatprostilulic Project Groningcn, een project
gerichl op vroUWCl1) gecil tijd cn bcvrouwing om zich mel
de Jongcns bczig Ie houdell_
In '94 k wam er geld vrij 0111 het jongenspro~tituticprojecl
te starten en werd dil ondcrgebracht biJ de GGD. Mede
werkers van de GGD gingcn de Slraat op om interviews Ie
houden onUf:r de jongens, waarvoor ze /25,- kregen. Op
deze manier kreeg men gocd inzicht aangaande de tippe
lende jongens in de binllen~tad (aantallen, problematiek)
en kon een goed hulpvcrlcningsaanbod op mOlat aangebo
den worden.
In de daaropvolgende jarcn moest er elk jaar weer subsidie
aangevraagd worden en sorns moest hel project voor de
poonen van de hel wordell wcggesleept, maar tot nu draail
het nog W~eds.
De coordinator en vier vrijwi IJigers gaan drie avondcn in
de week (maandag , woensdag en vrijdag) de straat op. Op
diezeHdc ovond is er oak een in loop in Iwt rand van de
Giska (jeugdhulpverlening) in de binllenslad van Gronin
gen. Or strilat worden condooms en schone splliten uitge
deeld, wordt er voorlichling gegeven over soa- en hiv-be
smelling: verder worden de jongens bekend gcmaakt met
het project. Op de inloo]1 kl\lll1en de jongens ook eon
dooms ophalen, verder kunnen ze een kop koffie of (hee
krijgen. Ook worden ze gcholpell bij maalschappclijke
problemen, zoals uitkering, werk, wool1TlIimte, gelOnd
heid, ,,·erslaving etc.
Sommigen hebben aileen maar de behoefte om eVf:n op te
warmen in de winter, anderen zoeken de mogelijkJleid om
met iemand over hun werk Ie praten, of met dkaar, omdat
ze dat in de lhuisomgeving niet kunnen vanwege hun dub
belleven. Er is nu oak geld vrijgekomen om aetiviteilen
voor de jongens te organiseren. Hierbij wordt gedachl aan
het organiseren van maaltijden omdat hel de laatste tijd
veel voorkomt dat een aantal jongens geen geld (over)
heeft am te cten.
De bedoeling van het project is de kwaliteil van leven van
de jongens te verhogen. Dil kan zowel op het licharnelijke,
psychische of maatschappelijke vlak liggen. De mcdewer
kers zijn 211 blij met kleine succesjes.
Zoals gezegd werken er 20'0 60 jongens 0]1 stmal in de
prostiLUtie. Ongeveer de helft van deze jongens is ver
slaafd. De andere helfl sUlat er voor de exIra centeno Dit
kan zijn om cenluxe(r) levclllje Ie teiden, de hOllscparty te
bekostigen of de studie Ie bela len. Ook is er een aantal jon
gens dat het werk gewoon leuk vlndl of die hun seksuali,
teil aan het uitvogelen zijn.
Dc lceftijd vall de jongens varieert V~lI 7.o'n 18 jaar lot hal f
deTlig.
Fen vcr,~r.h il met hel westen van het land IS da( cr bijlliJ
_geen buitenlandse jongens op straat werken, hooguil wat

forl11atic over Soa's en evcntucle scrcr.nings op Soa's in de
toekomst te vergemakkelijken. Men hooplc dilt op de7.e
manier de GGD ook een gezicht ZOll krijgrn voor de jon
gens. Van de 23 telcfonische eontacten Uongens, cscot1bu
rcaus, masseurs) lijn er ultci odel ijk twee kamen opdagen.
Dit is erg jammer omdat lid de telefonische gcsprekkcll
bleek dat veel jongcns niet veel van soa afwisten. Hier ligl
dus nog een schone laak voor de 10ekomsL
Nu we het tach over de LOekomst hebben. Het jongcnspros
titutieproject hoopt nog vele jaren door te gaan am de jon
gens die in de prostitutic werken in Groning\~n tcr zijdl' te
staan. Met een beetje gr.luk krijgt hct project vanaf \'01
gend jaar structmeel subsidie en is de toekomst heel W<lt
zekerder gewordeo!

Wil:kerl Dam is sinds januari '97 coordinallll' van het JOIJ
gensprostilutieprojecl van de (JeD Ie Groningen.

jongens uit de regio. 20 heeft er bijvoorbeeld nog nooit
een Oost-Europese 'golf' plaatsgevonden.
In Oroningen zijn er ongilV~cr tien jongcns die thuiswn
kcn en een nantal (gemengde) cscortbureaus. Bij de7e jon
gens is het veel moeilijkcr 0111 met ze 111 contact te komen.
Voor de vak'antie heef! de GGD aJ del.C bureaus enjongcns
opgebeid met de vraag om langs te komen voor een gratis
hepatitis B-vaccinatie. De OOD hoopte op deze manier
met de jongens in contact te komen om zo de weg naar in
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Na cen aanlal studies (farmacic, Spaans en Verpleegklln
de) en de nodigc ballen en baantjes (tolk-vcrtalcr in Barce
lona, docent Spaans in Nederland, nachthllJp in de lhllis
zorg, prcventiewerker in de verslavineszorg) is Wiekert te
recht gekomen bi] de GOD. Eerst ais vrijwilliger bij het
baanproject (voorlichting geven over veilig vrijen a"n
manncn die met mannen seks hebben op bllitcnbancli.)
daarna als vrijwilligcr bij het jOllgensprostituticproJCCI en
'we(~ jaar later als coordinator van dit project.
Naast het joneensprostitutieproject werkt hij in de maat·
schappeliJke op"ang van de GGD als maatschappelijk
wCl'kcr en vcrpleegkundige.Tevens is hi] werkzaam in de
hiv-preventic voor homo's.
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Reik een hand aan
de slachtoffers!

i

ACTIENUMMER:

I
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Pas op voc:i~"rnensendiehog e ' beC:!rag~n
bieden voar, ':potnofilm~ \/oor\"een ~ tijke
arabier' en die Je:eersf'op 'escort~,stur~ri'
om te oefenen. Oie"zoon::.van;de,·,woes~'
tijn' bestaat waarsChij-~lin~'nie~~ H~t blijft
meestal bij onbetaalde '~S'C6rt~.'·
'
Doe ook geen zaken viainternet:'~Qndet
dat je duidelijke contracten hebf met'Qil~:
trekbare gegevens. Het komt nogal e~n~:
r dat het om vage b.v.'s gaat die in
-t buitenland zijn gevestigd. Probeer
""gen. Beding altijd
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RAMP IN TURKIJE
Solidaire Initiatiefnemers
Dayanisma Insiyatifi
ATKB (Ver. v. Vrouwen uit Turkije in Amsterdam e,o.)
DIDF (Fed. v, Oem. Ver. v. Arbeiders u~ TurIQje in Nederland)
HTKF (Fed. v. Vrouwen uit TurIQje in Nederland)

Tel: 020-6941854 / 6899037
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