'Seks moet iedereen m
Wij zi,in
Wij zijn niet
wat wij zijn
in onze lijven:
'n kampioen, 'n vorst, 'n lellebel.
Maar wat het Hjf bezielt,
en niemand kan beschrijven,
is wat het oog niet ziet
dM zijn wij weI.
1'00/1 Hermans!1

Dr. Mr. Drs. Ernst J. Hengeveld jr.

Na deze sfeervolle inlciding neem ik jullic, in de gezelligc
dagen van eind december, in gedachten mee naar hel
I{ijksmuseum. We stappen dc zaal binnen met zcventien
de·eeuwse hollandse schildcrijen. Je ziet vee! portretten
van degelijke burgers mel kantcn kragen en mutsen, van
m:tnnen die de wereld besturen en vrouwen die keurig hun
hllishoudcn regelen. Toonbeelden van soberheid. Maar de
Hollanders worden ook in andere situatlCs afgebeeld vaak
abof ze nict goed \vijs zijn: taferelen van kroegjol ijt en
vrol ijkhei(~ mannen en vrouwen die overdadig eten en
drinken, flirten en elkaar bctastcn. De Nederlandse sa
menkving staat in die periode wcllicht al onder dn,k van
enerzijds de olltkenning van erotisch genat en anderzijds
de positieve zedelijke waarde van de arbeid, 70dat aile 10s
bandigheid aan de lagere standen moet worden k)ege
schreven.
Hordeelscenes hebben vaak een speels karakter. Uit het
sthi Iderij 'De koppelaarster'21 van Johannes Vermeer
(1632- 1675), waarop een mannenhand een vrouwenborst
omvat, komt op oatuurlijke wijze onlspanning en vertrOll
welijkJleid naal' voren.
De ind~ling van vrouwen in twee groepcn: de brave netle
huismoeder en daartegenover de hoer, de (cllcbel, bestaat
derhalve al vele eellwen. Prostitulie is van aile tijden en
van aile locaties.

De scheiding in goed en slecht is heel
vaak onterecht
Nu de rode lampjes ook gezellig branden in de kerstbool1l
en de Beaujolais naast je staat, is het loch wei interessant
0111 eens hardop te dromen over de prostitutie.
• ;t.ij staat bloot aan allerlei waardeoonJelen, die een af
spiegeling zijn van de wijzc waarop eell samenleving
kijkt naar machtsverhoudingen tussen mannen en vrou
wen en naar seksualiteit.
• De bordeelverboden van 1568-18lJ en van 1911-2000
7ij n overheersend bet resultaat van een religieuze en
humanistische moraa!. De hersenspoelingen door felle
tegcnstanders in de vorjge eeuwen hebben oak fiU nog
hun diepe sporen achtergelaten in de rublieke opinie
vorming.
• Kritici verwijlcn de l:irostitlltie hilUf oppervlakkigheid.
Het is wei misleidend dat in de kritieken de positicve
kanten nid worden genoemd. De 'zjnvolle ontmoe
ling'·" tU$scn de ervaren prostituee en ham klant, waar
hij passie en intirniteit in het contact aanwezig zijn,
heeft ongetwij feld een belangrijke therapeutische waar
de. In dit opzicht kan men den ken aan partners in vast
gelopen of onhevredigende relaties ~n aan hen voor wie
geldt: wie nooit vrijt, raakt gefrustreerd en kwijnt
weg. 41 ,SI Kortom, het bl ijkt dat <Jan de di~nstvetlening,
het product in de prostitutie belangri.lke pluspun- ~-i
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ten zittel1, die in een eerlijke discussie niet onder tafel
geveegd kwmen worden!'
Nieuwe gedachten en nieuwe waarheden (die eindclijk
doorbreken, over prostitutie) maken drie fasen door:
Eerst wordt er de spot mee gedrev~n. Dan worden ze ICI
bcstreden. TenslOlle worden /.e geacceplecrd als van
zel fsprekend. 'i

Het is ondertussen oudejaarsavond; ons
verlanglijstje voor het jaar 2000:
De overheid: Organisaties, die hun bekwaamheid 013 het
gebied van prostitutie bewezen hebben en zich voor hun
werk inzet:ten met tomeloze energie dienen verzekerd te
zijn van cen meeljarige sllbsidieverlening."' Toelichting:
'Kinderen krijgen is een recht in Nederland, waar ver
gelekcn met de rest van de \Verele\, bijna alle~ kan en
mag. Stellcn bij wie de bevruchting niet helemaal van
zclf gaal, hocven maar te pieren en er staat al ccn heel
bataljon deskundigen klaar om kunslmatig en op staars
kostcn de zwangcrschap tot stand te brengen. Seks
daarentcgcn moet iederccn maar vonr ziehzclf rcgclcn.
Ell komen daar cv~ntuccl kostcn bij, dan zijn die uiter
aard voor eigen rekcning.'4)
De bedrijfstak. Deze moet gezuiverd worden van mar
ginate figuren, die nauwelijks enige toegevoegde waar
de hebbcll en van ontoclaatbare contsructies zoal~
(\\.vang, menscnhandel, uitbuiting, e.d. gebruik maken .

De prostitllC~: plezier ill he! werk en streven n3ar een
goed product. Creativiteit is in het ecooomisch !even
van groat belang!
De proS! it uan l: nctm cens ecn bloerncljc Il1CC!

Het is twaalf uur!!! Dc kcrkklokken luiden
en ik zie prachtig vuurwcrk ill vele kleuren. De champag
nelles knalt en we klink~n met clkaar or Iwt nieuwe jaar:
EEN GOEDE GEZONDHEID, PROOST/!! ~
~
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•Zedenmisdadiller en mooraenaar Jan S. een
aan banden gelegd en gaal de politie intensiever
l:onlrolerFm. met name op de vele bui!enlandse
fervent bezoeker Vim prostituees blijkt te ZUn
gew~e:;t. Bij do Gronulgso slramprostiluees geprosliluees die h,er illegaal verblijven.Met de
noot de man enige bekendheld vanwege zlJn
ophefflng v"n het bordeelverbod. zal nu ook
vl'eemde wensen op sek5ueel gebled. Nadal de
Oevenler haar lokale prostitUilebeleid moeten op
r(lto van 'hel monster V<ln Assen' In de Telegraaf
zetten 'We voeren geen nulbeleld·. zegl juridisch
han ge$laan. werd hij door moerdere proslituees
amblGnaar A.W van Honnlk, die de verordening
als rogelmatlge klant herkend Nu bekend is dOll
voorbere.dL 'Oal zou een Inbreuk zijn op de vrijJan S. Chane! Naomi Eleveld (7) heef! misbruikl
held van arbeldskeuze. De raamprostilutie levert
In lermen van op"nbare orde nauwelijks proble
en daarna vermaord en bovendien nog lwP,8 VIT)IJwen he..ft vel'krachl, gaan do gcdachlen op do
mlln·. Dc 30 r"men zlJn verdeeld over 9 panden
lippelzono automatischl"l'ug naar de gruwelijke
met 9 vel'$ch,llendl: "'genal'en 'Allemaal kleine
moorden op drle GrOnlngse straatpr6stltuees, die
baaSjes'. Hij schat·h·et aanlal prostiluoos dat daar
nog sleeds niet zijn opgelasl. (Sron,' deTeleg~af .,., wekeliJks aan het werk is op ~o'n 100 8 en 'IN wil
03,09,99)
.
..
'.." leri ,;;traalprastil.uUi!; i.r(tieel "-Deventer uitsluiten.
oDe politie echler geen aanleiding zietJan S. iri""'" VolgeTls de concept'YeYordening LUllen seks
verband te brengen mel de dood van'de tippe. ' cfubs"massagesalons, :estcirtbedrijven en thuis
laarsters. (Bron: de Dardlenaar '03,09.99)
werksters labo~.?ijn in de woonwijken. Elke seks
inrichting zal ~an een vergunmngenstelsel worden
oEen 33-jarig~ straa1prostltuee uit Hoogezand
aangift'" heeft gedaan tegen Jan S. Hij deed
gebonden. Een seksbednjf zal maeten voldoen
haar v'er laar geleden het voars!,,1 een
aan e,sen ap het gabled van arbeidsamstandighf'
gewoolddadlge verkracht,ng In de open lucht na Ie
den, brandw.'lllgheld en hyg,ene Om cl'imlnalilolt
spelf'n. Jan S. w11de haar knevelell en een prop in
to wGron worden de antecedenten van exploitan
de mond sloppon.De vrouw hoopt dat de aan9ilte
ten nagetrokken Tegenover bUllenland~" prosde politie aanspoorl dleper le graven III Ilel
tiluees wnder verblijfsvergunnlng heeft Oevenler
verleden van S, op de Graningse tippelbaan,
een gedoogbE'IE"d gevoerd, am le vool'komon dat
(Bron' Metro, 29,09.99)
ze in de armen van crimlnolen vluchlen, Maar
oHel Devenler gemeenltlbestuur aile vormen
volgens de nieuwe verordenlng zullen zll hun
van prostitlJtie uil de wOQnwijken wil weren.
beraep nlel meer mogen u'loefenen, (Bran;
Verder wordt de be-staande proslitutie in I)eventer
Dp-venter Dilgblad 09 10.99)
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·Het werkverbod voor Oost-FulVp~s~ prvsti
tuees een l~gR hul~ blijkt. One Bulgaar3e vrou
wen hadden een kort geding aangespannen tegen
de regiopolitie Groningen, Conclusle was dat het
verbod ap wel'ken in df! pmstlltltle voor vrouwen
uit Oost-Europa n,et mocr dan een lege huls is.
claar een sanctle ontbreekt. De vrouwen die het
gadlng hadden aangespannen Willen hun werk
~amhed~n hervallen en elRen oat de polille hen
daarblJ ongcmaeld laal. VOlgens de advocaat van
de vrouwen is bovengenoemd verbod In stnJo met
de Eu(opese afspraken, zoals die in avel'een
kamst tU3sen de E~
Bulgarije bestaan. Hij
vinal de .bepaJing discriminerend nu Nederlandse
prostituefilS 'als" zelfstandig ondernemer worden
a~ngemerkl,lerwijl hu'n.Oost-furopese collega':>
werknemet worden '·~eschouwd. Daarnaast lS
er geen enkele bepaling on de welgeving die
vreemdelingen verbiedt om als zellstandig onder
rlerner aarl hel werk te gaan, De advocaat stelt d,,1
de overheid "E'en warp- kruistochl teg€ln zcdGloos
held en hoororij" voert en daarmee de vrouwen
handel luiS! exira ,n de kaart wordl gespeeld. De
adv oca"l van de pol iII e ste It hierteg f! nover dal
vreemdelingen h,er m~1 mogen werken, zolang zoo
niol over een vGrblij(svergunning beschikken De
drie vrouwen moqen de ultspraak in Nederland af·
wachle" (Bron. Orentse COlJranl 14,10,98)
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