
9 Prostitutie tussen wal en schip 

lnvloeden uit de Verenigde Staten 
Als een born valt de Tweede WereldoorJog op Europa. Hitler en consor
ten hebben veel schade aangericht in Jichaam en ziel, bij mens en mede
mens. Amerika werpt zich op als hulpverlener voor het onttakelde Eu
ropa. Daardoor worden veel Amerikaanse invloeden in Europa geim
porteerd. De Nieuwe Wereld staat model voor de wederopbouw van
 
Europa.
 

Dit heeft repercussies voor de organisatie van de onderwereld. De grote
 
steden in de Verenigde Staten hadden hun gangsterbendes, wijdvertak

te organisaties die een verstrekkende macht hadden. Hun organisatie

talent hadden ze tijdens de drooglegging kunnen ontwikkelen Zo wa

ren ze gespecialiseerd geraakt in de dranksmokkel. Toen de drankhan

del weer legaal werd, legden zij zich toe op de drugs De prostitutie had

den zij eveneens in handen. De bendes hadden internationale connec

ties en ze verzorgden de drugsvoorziening in onder andere Europa.
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Gaandeweg sloten de zware jongens in de Europese landen zich bij de
 
misdaadsyndicaten aan. Het betekende dat de individuele pooier over

vleugeld werd door gangsterbendes die zeer kapitaalkrachtig waren
 
Toch verdween de klassieke pooier niet; hij kwam aileen wat lager in de
 
hierarchie terecht. In aIle variaties bleef hij bestaan: als beschermheer.
 
als vadsige jongen die het geld van zijn meisje vergokt, als verslaafde
 
die zijn dame mishandelt en als echtgenoot die zich 'discreet' op de ach

tergrond houdt.
 
In Rotterdam gaat het gerucht dat pooiers enkele jaren gcleden In een
 
gezamenlijk optreden een maffia·tak uit Marseille hebben weggeknokt.
 
Hun tactiek was de horeca en hoereca in bedwang te houden door mid

del van beschermgelden. Dit hield in dat een eigenaar van een ver·
 
maakcentrum regelmatig geld moest betalen aan veeleisende heren
 
Voldeed hij niet aan hun wensen, dan liep hij het gevaar dat het inte
 
rieur van zijn zaak grondig veranderd werd
 
De georganiseerde misdaad is ook gevaarlijk voor de hoeren die in de
 
bars en de clubs werken. Dat lijkt vooral het geval met meisjes die be

roepshalve veel met hun klanten moeten praten In de bars waar hop

peJbazen, fraudeurs en drughandelaren komen, horen de dames wei
 
l.:cns iets waarover ze moeten zwijgen.
 
Hoewel de oude situatie zich over de ruggen van hoeren handhaafde, 
was die betrekkelijk overzichtelijk Zo ken den de buurtbewoners de 
bikkers en de meiden. Maar met de opkomst van de grootschalige cri 
minaliteit verdween die stabiliteit. Buurtbewoners werden het slachtof· 
rer van intimidatie van de onderwereld. Op Katendrecht bij voorbeeld 
mondde dat uit in brandstichting en andere vormen van geweJdpleging. 
Tcrecht kwamen de bewoners daartegen in opstand. 

• 
Massamedia 
De criminaliteit kon zo'n vlucht nemen omdat alles een groter bereik 
kreeg. De ontwikkeling van de massamedia heeft daar het nodige toe 
bljgedragen. De prostitutiewereld ging de moderne middelen eveneens 
g'cbruiken Daardoor kwamen er nieuwe'vormen van prostitutie bij. 
Een van de eerste fenomenen op dit gebied was de introductie van de 
call-girls, een Amerikaans verschijnsel. Het belangrijkste hulpmiddel 
\loor een call·girl is de telefoon Zij maakt in grate of Kleine Kring haar 
Iclefoonnummer bekend en spreekt thuis aI', in het appartement dat 
spcciaal voor dat doel is ingericht. Hoewel de meeste call·girls enkele 
"clfbeschermende trucjcs kennen, is het een gevaarlijke manier van 
werken Klanten kunnen haar mishandelen of bedreigen. 
DaM de call-girl een behoorlijke prijs moet vragen, verwacht haar 
('licntele dat ze een brede algemene ontwikkeling heeft. Ze moet over 
alles k unnen meepraten en beschaafd gekleed gaan De heren zijn be· 
I"l~id cen !loge prijs te betalen voor de suggestie dat zc niet bil cen hoer, 
Illaar bij een representatieve dame op bezoek zijn. 
III cnkcle gevallcn bemiddelt cen escort-agency tussen de 'gczelsc!laps 
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dames' en de klanten. Een escort-agency is een soort uitzendbureau dat 
de beschikking heeft over verscheidene dames. Het voordeel is dat het 
mindel' gevaarlijk is voor de vrouwen; een nadeel is dat ze een gedeelte 
van hun inkomsten aan de organisatie moeten afdragen 
Een ander recent verschijnsel, dat evenals de call-girl afkomstig is Ult 
de Verenigde Staten, is de striptease. Toen in de jaren dertig de can-can 
haar schokeffect had verloren, werd de striptease danseres populair. 
Nu hebben de meeste seks·c1ubs de striptease-show als extra attractie. 

&oo.ol."J ......' ... 

!Jle I nile!.. II esi plu PI'I!PI'l It pill PIIMle dl ream Itt_ qtl 101 ~IP ou II cemJlll 

Opkomsl van de 
Can-Can. Franse 
prent, eind 19de 
eeuw 

'Ik ben tach zcker gek als ik daar naar binnen ga? God mag weten wat Vaal' 
ziekte ik oploop van de stoelen l ' 'Ga tach maar. die ziekte kan de pot op_' 
zegt de maniak die door de microfoon in mijn onderbroek spreekt 'Beg-rijp 
je dan niet wat je daarbinnen te zien krijgt? Een vrOLlwentrLlI Jazeker. een 
echte, heet en drijfnat en bloedgeil.' 'Maar jc zal zien dat ik syfilis krijg van 
het toegangskaartje. Je zal zien dat ik er intrap met mijn schoenen en dat 
ik straks mijn eigen huis besmeL'1 

Philip Roth 

Het verschijnsel striptease speeJt in op voyeurisme Geleidelijk wordt 
visuele prikkeling steeds belangrijker in de seks-bizz Sekshandelaren 
nemen live shows, lesbische shows en porno in hun aanbiedingenpak
ket op. Eigenaren van clubs, maar ook hoeren die zelfstandig werkten, 
zagen zich genoodzaakt diverse apparaten aan te slepen Door deze 
ontwikkelingen werden de investeringen groter. De pornoproducenten 
buitten de visuele technieken uit tot het uiterste. Pas in de jaren zeven
tig wordt de porno onderwerp van heftige discussie. 

Behalve dat het een extra attractie biedt, is het moeilijk aan te geve!l 
wat prccies de relatie is Lussen prostitutie en porno. Porno kan een van 
de rnanieren zijn om perversies te produceren. Het is er beeldend over 
spreken, '.-ergelijkbaar met wat de decadenten schreven die de 'onge
wone' seks cultiveerden Zij waren geprcoccupecrd lTlet de relatie Lus
sen dood en erotiek. In de harde porno is dat eveneens het geval. Seide 
verschijnselen bevinden zich in een taboesfeer Uit de geschiedenis valt 
af te lezen dat 'onware' seksualiteit vaal< gestraft wordt met de dood. 

Differentiatie 
Ongeveer twintig iaar geJeden werden aile vormen van seksualiteit tel'
 
discussie gesteld. De aanleiding was een fenomeen dat de betrokkenen
 
met een overspannen term de seksuele revolutie noemden. De pil be

vrijdde vrouwen van hun angst zwanger te raken. De intellectuele elite
 
dacht voor het eerst seksuele Iiberatie uitgevonden te hebben. Liefdes

i!,'eluk moest voor iedereen toegankelijk zijn: 'gelukkig zijn' werd een
 
'must' De bevrijde mens had geen prostitutie nodig, dat was voor de on

I(elukkigen en seksueel gefrustreerden.
 
Door de grotere vrijheid waarover men behoorde te beschikken, waren
 
Iloeren niet meer de enige wezens om buitenechtelijk verkeer mee te be

drijven. Voor de vlotte jongens waren er de secretaresses, meisjes in ca

rt's en disco's die ze niet al tevee! hoefdcn te betalen.
 
Un seks-bizz probeerde de markt te verovercn lTlet bijzondere voorzie

!ling-en zoals de s/m Het. zijn meestal diensten die vrouwen en vriendin

M1rtelkamer in een s/m·bordeel 
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nen nieL verlcnen Er is sindsdicn ook meer belangstelling voor vreem· 
de wensen, bij voorbeeld de golden shower, de gouden douche, het pis· 
sen op een klant. De vraag naar het gewone 'rcchLop·en·neer' neemt af. 
De nieuwe varianten ontstaan zodra ze een naam krijgen: nursing (dok· 
tertje spelenl, schooling, (schooltje speJen) of 'Cricks' (van achterenl 
Ook hier gaat het oude verhaal weer op het spreken over perversies, 
produceert ze. Door spelletjes als 'schooltje spelen' in verband met sek· 
sualiteit te noemen, ontstaan ze als seksuele variant. 
In de ene periode krijgL de differcmLiatie van de erotiek meer kans dan 
in een andere, Tot voor kort was er een wildgroei van groeperingen die 
hun 'andere' seksualiteit geaccepteerd wilden zien lesbiennes en ande· 
re vrouwen, homofielen, travestieten, meeslers, slaven en pedofielen 
En daarmce is het spreken over seksualiteit als problecm op gang ge)<a' 
men De bekcntenissen rollen van de pers. In deze reeks mogen de in· 
terviewboekcn over prosLitutie niet ontbreken Ook op dat gebied is de 
stilte doorbrol<en. 
Feministen hebben een belangrijke rol gespeeld in de seksualiteiLsdis· 
cussie Door hen werd het devies van de jarcn zestig: 'alles moel kun· 
nen' fundamenteel bekritiseerd, Zij plaatsten kanttekeningen bij het reo 
volutionaire karakLer van de omwenteling De pil was in hun ogen een 
legitimatie voor heL idee dat vrouwen ten aile tiJde bcschikbaar 
moesten zijn. Hct geneesmiddel onderwierp de vrouw aan de wensen 
van de man. Wat de vrouw ervan vond, zou van geen belang zijn, Men 
beweerde dat vrouwen meer bchoefte aan zachtheid en knuffelen had· 
den dan aan macho's, 
Een van de belangrijkste feministische argumenten is dat seksualiteiL 
een machtsmiddel is dat tegen vrouwen gebruikt wordt; ult machtswel· 
lust verkrachten mannen vrouwen Dc feministische verwijten t.reft ook 
de porno. Ze schildert de vrouw teveel af als een seksobject en propa· 
geert een eenzijdige, mannelijke beleving, Ze suggereert dat vrouwen 
verkrachting opwindend vinden 
Lang dacht de vrouwenbeweging dat prostit.utie hel summum van vrou· 
wenonderdrukking was. Het seksuele misbruik dat van hoeren ge· 
maakt zou worden, was zo vreselijk dat men er niet over wou praten, 
Kwam prostitutie toch ter sprake, dan raakten de feministen verstrikt 
in 'bontjassendiscussies' waarin de status van de getrouwde vrouw aan 
de orde kwam. De vraag was: Is een vrouw die haar man tel' wille is om 
bij voorbeeld een bontjas te verkrijgen, ook een hoer? De meningen 
daarover bleven verdeeld. Men weigerde categorisch prostitutie als een 
beroep te zien Men voelde zich op een vage manier verantwoordelijk 
voor de zieligsten der zieligen, Kate Millett een feministische vedette die 
over prostitutie schrijft: 

,dient de hoer ons ten voorbeeJd ell toont ons, andere vrouwen, hoe be· 
voorrecht wij zijn. hoe goed af' met onze heel' en meester, hoe geweldig veel 
slechter we het zouden kllllnen hebben," 

De hoerenbeweging 
Diezelfdc Millett was een van de organisalrices van een geruchtmakend 
congres over prostitutie. De hoeren waren ook uitgenodigd De hel brak 
los toen prostituees weigerden zich als onderdrukten Le beschouwen 
Mocht prosLitutie vrouwenonderdrukking zijn, dan is het wet de enige 
\'orm van repressie waar goed geld mee te verdienen is, zo luidde hun 
slandpunL. Zij wilden zelf bepa-Ien in hoeverre ze onderdrukt werden 
Prostituees hebben de vrouwenbeweging erop gewezen dat het fout is 
hen op seksualiteit to beoordelen. Hun klanten veroorzaken aD{eer 
110ch opwinding. Zij zien het contact met prostituanten als werk De ge 
organiseerde hoeren voelen zich geen slachtoffer van seksuele onder· 
drukking, maar weI van slechte arbeidsomstandigheden. Zij streven er· 

lluar die Le verbeteren 
Dc rebellie van de hoeren werd wereldnieuws toen ze in 1974 de kerk 
SL.-Nizier in Lyon bezetten. De vrouwen van Lyon hadden twee redenen 
daarvoor, De eerste was heL onvoldoende politieoptredon toen een rip· 
prr cnkele prostituees vermoordde De recherche kwam pas in actie 
locm gewone vrouwen eveneens het slachtoffer werden. De tweede reo 
den was dat de gendarmerie het de vrouwcn onmogelijk maakte hun 
IJcroep uit te oefenen Lyon was het Loneel van grove razzia's. Vele on
gchuwde moeders kwamen in het gevang terecht, en konden daardoor 
Iliet voor hun kinderen zorgen OJ) het spandoek, dat buiten de kerk 
hing-, stond: 'Onze kinderen willen hun moeder niet in de gevangenis.' 
111 andere landen van Europa ontstonden zelfhulporganisaties van 
prostituees Uiteindelijk wilden zij Lot vakbonden komen 

'O,lil' kll,dcrcn willen hun moeder nlel in hel gevang hebben', spandoek lijdens de 
1';'.-I,llil'll) <loor hoercl'I uil Lyon van de St ~j'lzier. 1975 
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[n Nederland eisten ze dat vrouwen moeten kunnen kiezen tussen weI" 
ken als zelfstandige of in 10ondiensL. In heL eerste geval dienL de Kamer 
van Koophandel hun mogelijkheden te bieden zich als zelfstandige te 
laten inschrijven. Hoeren in loondienst moeten een arbeidscontract 
kunnen aangaan zodat zij bij voorbeeld bij ziekte doorbetaaJd krijgen. 
Daar zou tegenover staan dat ze belasting moeten betalen, voor zover 
ze daL nog niet doen. Als de belasting hen nu te pakken krijgt, worden 
ze voor een zeer hoog bedrag aangeslagen. Aftrekbare posten, zoals 
kleding, make·up, dokterskosten, staat de inspectie hun echter niet toe. 
Een aantal hoeren weet dE: beJasting te ontduiken. Toch zijn ze grote 
sommen geld kwijt om allerlei lieden om te kopen zoals portiers en lift· 
jongens. En daarnaast maken zij veel bedrijfskosten: kleding, inrich 
ting van de peeskamer, make-up, de kapper en LaxikosLen Taxichauf. 
feurs willen nog wei eens extra rekenen voor een rit met een hoer. 
Eigenaren van de sekscl ubs verlangen van hen ongeveer de helft van 
de opbrengst van een kianL. DaL betekent dat een prostituee ongeveer 
r 75, - aan een 'wip' overhoudt Maar daar gaat nog geld vanar taxi, 
condooms en het 'tippen' van beJanghebbenden. 
Wanneer prostitutie gelegaliseerd wordt, hoeven de dames geen zwijg· 
geld meer te betalen. Ook zullen zij verlost zijn van de criminele sfeer 
waarin de minnehandel zich afspeelL. Dit is Le realiseren door artikel 
250 bis van het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Daarin staaL dat 
het gelegenheid geven tot prostitutie strafbaar is Het arbeidsrecht is 
de aangewezen plaats om de prostitutie te regelen. 

Prostitutie als werk 
AIle hoerenorganisaties zijn het erover eens dat prosLitutie werk is. Het 
is het soort arbeid dat andere vrouwen 'onbetaald' verrichten. In Duits
land hebben hoeren erop gewezen dat de wereld voor de helft op onbe· 
taald vrouwenwerk draaiL.:J Huishoudelijk werk wordt meestal door 
vrouwen gedaan zodat de mannen zjch aan hun baan kunnen wijden. 
Hier speelt de vraag: wat is arbeid? En: wanneer is seksualiteit arbeid? 
Als hoeren beweren dat ze gewoon werken, moet er namelijk zoiets als 
seksuele arbeid bestaan. Over het begrip arbeid is veeI geschreven zon· 
del' dat het precies omschreven is. Een definitie is hier op zijn plaats ar· 
beid zijn alle verrichtingen die uit handen gegeven kunnen worden. H uis
houdelijk werk valt daar ook onder. Zelfs lichaamsverzorging kan door 
anderen gedaan worden. Vroeger, maar ook nu, lieten degenen die het 
zich konden veroorloven, zich kappen, kleden en wassen door vakmen· 
sen. Seksualiteit kan men eveneens uitbesteden Oat gebeurt wanneer 
de partners vervangbaar zijn. Hoeren, bij voorbeeld, zijn meestal inwis
selbaar. Ook wanneer getrouwde vrouwen zich niet vrijwillig schikken 
in de wensen van de gade, is het werk. Gebeurt het omdat beide part
ners het willen en elkaar onvervangbaar vinden, dan is het geen arbeid. 
Het is dus niet de bedoeling van de hoerenbeweging van Nederland een 
groot uitzendbureau te maken. Oat zou wei het geval zijn als seksuali 

teit altijd arbeid is. Het andere uiterste, Nederland als een grote vrijwil·
 
ligerscentrale, is even min wenselijk. En dat zou heL zijn wanneer het al·
 

tijd boven arbeid 'verheven' is
 
Aan de omschrijving van arbeid zoals die hierboven gegeven is, zit cen
 
aantal haken en ogen. Voor sommigen is heL baren van een kind een
 
seksuele arbeid. Marxistische feministen noemen dat reproduktieve al"
 
beid, arbeidsluachten worden gereproduceerd, Door kinderen te baren
 
komt meer arbeidsl<racht beschikbaar, HeL baren van een kind kan
 
cchter niet worden uitbesteed. HeL is derhalve geen arbeid. Het opvoe·
 
den van kinderen weer weI; anderen, onderwijsluachLen bij voorbeeld,
 

lwnnen dat tel' hand nemen.'
 
De genoemde omschrijving heert wei betrekking op prostitutie als 'ar
beid'. In de geschiedenis hebben velen zich moeite getroost om te bewij 

,wn dat hoererij geen werl< maar afwijkend gedrag is. De hoerenbewe·
 
ging heeft daar !link tegen uitgehaald; een van hun belangrijksLe actie

punten is het erkend krijgen van hun werk als arbeid. Over de aard van
 
hot werk bestaat nog verschil van mening: is het beroep van hoer aan·
 
l4enaam of niet? Een stroming in de hoerenbeweging vindt dat het vies
 
1:11 onaangenaam werk is waarop een toeslag moet komen Sehalve 
~'Hai, vinden ze het 001< gevaarlijlc Ze lopen het gevaar mishandeld of 
vcrkracht te worden. Het standpunt van de Engelse hoerenbewcging 
lun aanzien van verkrachting luidt dat iedere hoer die niet voor haar 
t1iensten betaald lujjgt, verkracht is. VerkrachLing is namelijk scksueel 
lnnLact zonder daL een vrouw daar toestemming voor geen. Een prosti 
11I1)e geeft permissie in ruil voor een geldelijke belor-ing. KriJgt zij die 
Illet, dan vervalt haar akkoord. Voor hoeren is het moeilijk aangifte 
van verJ<rachting te doen. Meestal gelooft men hen niet; I.e vragen er 
1'1Gh immel's zelf om? Voorts vestigL een aangifte Leveel de aandacht 
\':1[1 de politie op hun hoer·zijn. Vooral voor vrouwen die nieL gere

1~lstreerd sLaan, is dat een nadeel.
 
1,1' zijn nog andere vervelende kanten aan het werk. Vaal< moeten hoe·
 
11'11 beled igingen van klanten slikken omdat die vinden dat alles is ge

I )(II'loofd. Het gehaggeJ om de prijs is vernederend. Sovendien mogen ze
 
hun Idanten niet tegenspreken, ook niet als de heren zich bij voorbeeld
 
I:il.cn gaan in een racistische scheldkanonnade.
 

I!roslitutie als therapie 
1'1~[1 andere richting in de hoerenbeweging vergeeL die onaangename 
liillll.en van het werk niet. maar vinden hun bezigheden toch zinvol. Zij 
\ Illclcn daL zc zelf therapeutisch of maatschappelijk werk verrichten 
I lilarmec kcren ze de redenatie uit de vorige eeuwen om: nieL zij zijn 
l.il'li, maM degenen met wie zij te maken hebben. Zo wordt heL ziekte

dls('()UI'S ill sLand gehouden. 
\'"Igl:ns ilcn'/.clf' vcrvullen zij een belangrijke functie via het praten met 
d,' 111<l-ll1Wn Ilun klantcn komen niet voor seksuele bevrediging, maar 
11111 1)('I~rip '1'''1-.('11 (~('n prostiLuce durven 'l.e openlijl< Le spreken omdat 
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zij discreet zal blijven. Bovendien heeft zij mensenkennis opgedaan. 
Oeze vrouwen willen dat hun werk dezelfde status krijgt als dat van 
hulpverlener of maatschappelijk werker. 
Sommigen vinden zichzelf een auto rite it op het gebied van seksualiteit. 
Een enkeling gaat zo vel' zichzelf als seksuologe te bestempelen. Oat 
laatste gaat iets te vel': een bankrover is ook geen criminoloog. Enige 
tijd geleden werd het idee geopperd een hoerendiploma in te stellen. 
Oat was in verband met de opleiding die prostituees moesten volgen om 
gehandicapten te voorzien. In zulke gevallen moet een seksueel dienst
verleenster inderdaad weten wat ze wel en niet met een patient kan 
doen, hoe ze hem bij voorbeeld moet optillen of omdraaien of hoeveel 
gewicht hij kan verdragen. 
Het hoerendiploma gaat verder dan het erkennen van het beroep. Het 
wordt er bijna een 'beschermd' beroep door. Dan zijn de vrouwen zon· 
del' opleiding en part·timehoeren uitgesloten van een van de weinige 
beroepen waar ze nog in terecht konden. 
Op een symposium over prostitutie op de sociale academie in Rotter· 
dam wilde men de vraag aan de orde stellen of prostitutie niet een apar· 
te studierichting moest worden. Prostitutie zou dan verheven zijn tot er· 
kende hulpverlening. Niet aile hoeren voelden daarvoor. 'Dan moet je 
je dubbel aanpassen: als hoer en als maatschappelijk werkster.'5 
Een andere kwestie hangt hiermee samen: wie zal de therapeutische 
prostitutie voor gehandicapten betaten? Moet prostitutie in het zieken· 
fondspakket? Uiteraard hebben invaliden, zoals iedereen, recht op hun 
eigen seksualiteit. Door omstandigheden kunnen ze dat recht echter 
niet opeisen Ooch als iedereen recht heeft op seksualiteit, dan geldt dat 
zowel binnen als buiten de inrichting. Hoeveel ouderen en eenzamen 
zijn er niet die geen contacten kunnen leggen? ledereen zou dan prosti· 
tutie bij het ziekenfonds moeten kunnen claimen. Oat betekent ook dat 
er niet gediscrimineerd mag worden in seksuele geaardheid; homofie· 
len, kinderen, slaven en meesters moeten evenzeer beschikbaar zijn 
voor de volksgezondheid. En het is moeilijk om iedereen evenveel tijd 
toe te kennen, een kwartier bij voorbeeld. Een s/m·behandeling heeft 
meestal meer tijd nodig. 
De hulpverlening kan een nieuwe markt voor prostituees creeren, want 
een groot deel van hun traditionele markt is hen door de 'vrije' seksuele 
moraal ontnomen. Deze discussie blijft moeilijk zolang mensen die fy· 
siel< niet volwaardig kunnen functioneren, opgesloten worden in zie· 
kenhuizen en verpleeginrichtingen. Betaalde seks kan een paardemid· 
del zijn om het tekort aan lichamelijk contact op te heffen. 'Deskundige' 
informatie kan in die gevallen door het verplegend personeel verschaft 
worden zodat een diploma niet noodzakelijk is. 
Deze discussie heeft een aantaJ aspecten: medisch, sociaal en psy· 
chisch Vertegenwoordigers van al deze disciplines nemen eraan dee!. 
Vroeger was de formulering van het prostitutieprobleem voornamelijk 
een bezigheid van de medische stand. Nu moeten die artsen dat samen 
doen met de sociale wetenschappers. Prostitutie wordt nu vooral door 
de sociale wetenschappen tot probleem gemaakt. 

Wetenschap
Vanuit de Verenigde Staten is een bepaalde wetenschappelijke bena· 
dering van de prostitutie aangewakkerd. Tot grote schrik van de hoe· 
ren en hun pooiers gingen in de jaren dertig sociologen hen onderzoe· 
I,en. Aanvankelijk vonden de 'studieobjecten' die wetenschappers nog 
gevaarlijker dan de gangsters met wie ze hadden te maken. Conform 
cen mode die zich nog enkele decennia zou voortzetten, belaagden soci· 
ologen en psychologen de dames met enqueteformulieren Ze wilden 
cen staalkaart maken van de gemoedstoestanden van 'de hoer'. Iedere 
ondervraagde mocht ze met een persoonlijk tintje inldeuren. In de mid· 
cleleeuwen dwong de biechtvader de hoeren tot eeo bekenlenis, nu lao 
Icn de wetenschappers de hoeren van zichzelf een probleemgeval rna· 

l,cn.
 
llet enige wat de ondervraagden mochten, was hun eigen versie geven
 
van het vooroordeel dat hoeren een ongelukkige jeugd hebben gehad,
 
uil onvolledige gezinnen komen, al jong vreselijke seksuele ervaringen
 
(,,,doen en dan in 'slecht gezelschap' raken. Al deze termen hebben een
 
Ilcgatieve lading. De term 'onvolledig' gezin impliceerl bijvOorbeeld
 
diLt de norm het 'volledige' gezin is. 'Slecht gezelschap' staat in contrast
 
lol 'goed gezelschap'. Kortom, de norm produceert de abnorm die op
 

IlOeren toegepast wordl.
 
l\llc negatieve bewoordingen veronderstellen dat hoeren een 'tekort'
 
Ill'bben: een tekort aan geluk, aan gezonde seksuele relaties en aan
 
guede vrienden. Hoewel degenen die dergelijk onderzoek verrichtten,
 
prelendeerden objectief te zijn, zat in hun vraagstelling een waardeoor·
 
dec!. Impliciet keurden zij de levensomstandigheden van hoeren af.
 
111m bewoordingen waren niet neutraa!.
 
I\cnmerkend voor het soort onderzoek dat vooral in de jaren vijftig is
 
\('rricht, zijn de boektitels: Socio·psychopathoLogische benadering van 
ell' prostitutie (J.J Calje en M. Morivall, Het menseLijk tekort van de pooi· 
,'r door GrooLhuyse, Een empirisch onderzoek over afwijkend seksueeL ge' 
drag en sociaLe discriminatie van D. Rbhr (Prostitution, eine empirische 
IlnLersuchung LIbel' abweichendes Sexualverhalten und soziale Oiskri· 

III i n ierung). 
III al deze boektitels klinkt de echo van Freud door die de prostituee 
1'(:11 unkultiviertes Durchschnittweib (ongecultiveerde doorsneevrouw) 
I\oemde 'Ongecultiveerd' slaat op haar 'primitieve' seksualiteit. Zij 
Il(.url namelijk niet haar lustgevoelens op een 'beschaafde' wijze gesu· 
Illimeerd. Freud ging ervan uit dat het lustprincipe, het libido, de drijf. 
\'(;cr is in ieders bestaan 's Mensen streven is gericht op seksuele be· 
v I'cd iging. Ooch de mensheid moet werken voor de kost en zet daarom 
:;\'I<suele energie om in vruchtbare arbeid. Oit proces noemt hij subli· 
Illal.ic Naar de mening van Freud vindt dat bij hoeren niet volledig 
Jllaals. Zij willen en kunnen niet werken. Freud beschouwt prostitutie 
lis cen seksuele handeling en niet als arbeid. 
I k scksucle drift is niet afgestemd op het maatschappelijk 'normale' en 
daarom noeml hij hoeren pervers. En niet gewoon 'pervers', maar poly· 
IH;rvcrs Ze hebben/.elfs meer dan een pervcrsiLeil; ze zijn lesbisch, 
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nymfomaan, frigide enzovoort.
 
Slechts doorsneevrouwen zijn in staat tot zo'n levenswijze. Waarschijn

lijk Yond Freud anderen daarvoor te dom of te intelligent. 6
 

Sigmund Freud heeft een zeer bepaald discours over seksualiteit de
 
wereld ingebracht: seksualiteit is bepalend voor het zieleleven. Hoeren
 
dicht hij een specifieke ziel toe die geent was op hun perverse erotiek.
 
Bij Freud beleeft de 'hoerenziel' een renaissance.
 
Andere zielkundigen hebben de psychoanalyse op hoeren toegepast.
 
De Amerikaan Harold Greenwald, The call-girl (1963), analyseerde en

kele call·girls. Kennelijk Yond hij dat ze genezen moesten worden.
 
Greenwald bestond het om zijn patienten erop uit te sturen om andere
 
call-girls voor therapie te ronselen. Geleerden als Greenwald richtten
 
hun aandacht uitsluitend op het innerlijk. Zijn voorgangers, zoals
 
Krafft·Ebing, dachten dat 'perversies' somatisch moesten worden aan

gepakt. Door het Freudianisme verschoof de aandacht naar de zie!.
 
In de jaren vijftig beleeft de aandacht voor de zielige ziel van de hoer
 
een hoogtepunt. In die periode verwachtte men van sociale weten·
 
schappers het panacee aangereikt te krijgen voor het prostitutiepro

bleem. Wat voordien het 'sociale quad' heette, werd een 'sociaal pro·
 
bleem'.
 
Niet alleen psychologen, maar ook andere wetenschappers gingen zich
 
ermee bemoeien, vooral sociologen en culturele antropologen. In Ne·
 
derland probeerde Wong Lun Hing achter de psychologie te kijken ten·
 
einde een 'diepere' verklaring te geven. In zijn proefschrift Prostitutie
 
(Utrecht, 1961) verschanst hij zich achter de culturele antropologie. Hij
 
beweert dat prostitutie naar een primitief stadium van de mens ver

wijst. In de oertijd leefde men niet monogaam maar polygaam, dat wil
 
zeggen met meer dan een partner tegelijk. Daar toen de sociale status
 
van de vader niet van belang was, waren vrouwen niet kieskeurig ten
 
opzichte van hun partner leder kind wist wei wie de moeder, maar niet
 
wie de vader was. Zonder problemen konden vrouwen een partner van
 
buiten de eigen groep kiezen. In de -beschaafde' wereld levert het wel
 
problemen op als twee geliefden niet van dezelfde stand zijn.
 
Wong concludeert uit de stelling dat prostituees meestal uit onvolledi
ge gezinnen komen, dat ze daarom iets van de oermens in zich dragen. 
De oermens leefde eveneens in onvolledige gezinnen. Daar komt nog 
bij dat hoeren per definitie polygaam zijn en hun partner in het wilde 
weg kiezen. Hij voert nog een ander verschijnsel aan voor de juistheid 
van zijn these: ze trekken veel met kleurlingen op ... eveneens primitie
velingen. Evenals Lombroso laat hij het geluid horen dat hoeren prim i
tieve mensen zijn; in hun lustbeleving bewaren zij het geheim van de 
oertijd. 
Wong heeft met de andere wetenschappers uit zijn tijd gemeen dat hij 
vooroordeelbevestigend schrijft. Het gebrek aan waardevrijheid is niet 
de enige fout die de wetenschappers maken. Zo kwamen ze zelden op 
het idee de achtergronden van bij voorbeeld honderd hoeren te vergclij 
ken met die van honderd schoenenverkoopsters. of andere niet·hoeren. 
Misschien hadden de laatsten ook wei een ongelukkige jeugd in een on 
volledig gezin. 

verLast 
De afgelopen tien of vijftien jaar is de belangstelling van psychologen 
voor prostitutie afgenomen. Oat had twee oorzaken: ten eerste stond 
scksualiteit in haar geheel ter discussie Ten tweede kwam de nadruk 
vooral op de overlast te liggen die de prostitutie zou veroorzaken. De 
roep van buurtbewoners om de overlast te bestrijden, overstemde de 
sociaa.l-wetenschappelijke aanpak van de ziel van de hoer. Daartoe 
aangezet door bewonersgroepen gingen sociologen en beleidsmakers 
het prostitutieprobleem formuleren. Zij stelden de integratie van de 
prostitutie in de woonwijken tel' discussie. Het begrip dat in de discus

:jie centraal staat is: 'overlast'. 
11elaas is de betekenis van het begrip overlast in het gekibbel bijzonder 
vaag Het omvat aile vormen van 'last': van geweld tot een niet schoon 
gcveegd stoepje. De brandstichtingen en schietpartijen in bij voorbeeld 
h.atendrecht waren geen overlast, maar geweld. De term overlast is 

rlaarvoor te vaag. 
I )ctarnaast bestaat er een tweede groep van overlastverschijnselen 
waarvan het de vraag is of ze specifiek zijn voor prostitutie. Het zijn de 
gcluiden die de grote stad uitzendt en waar de minst draagkrachtigen 
het meeste last van hebben. Het gaat om de herrie, de onrust op straat 
"11 hinder die het uitgaansleven met zich meebrengt. In de oude wijken. 
\Vaar dat kabaal meestal het ergste is, zijn de huizen ook nog slecht en 

gchorig. 
I'rostitutie is niet weg te denken uit de vermaakfunctie van de grote 
,;\.ad. Aile vormen van horeca, en dus ook de hoereca. verstoren het 
\Voongenot. Altijd zullen er parkeerproblemen zijn, of iemand nll naar 
de hoeren gaat of naar het cafe. Zelfs de aanwezigheid van winkels. bio-

Protest van bewoncrs 

2.'2.7 226 



scopen en theaters veroorzaakt al onregelmatigheden. Het is daarom
 
niet terecht om lawaai en verkeersproblemen onder de noemer van
 
'overlast' van prostitutie te scharen Zowel het uitgaansleven als prost i

lutie veroorzal,en dergelijke problemen.
 
Een andere veel gehoorde klacht is dat door de aanwezigheid van pros

tituees 'de gewone vrouwen' ook lastig gevallen worden. Maar ook dat
 
is niet typisch voor proslitutiewijken. Vrouwen worden overaL lastig ge

vallen, ook overdag als ze langs bouwplaatsen lopeno En dan is het nog
 
de vraag of het in een hoerenbuurt erger is dan elders In rosse straten
 
kunnen opdringerige heren doorverwezen worden. Wei is het voor veel
 
vrouwen angstaanjagend als men hen in tippelbuurten abusievelijk
 
voor hoer aanziet. De aloude scheiding tussen 'deernen' en 'nette' vrou·
 
wen willen zij niet overbrugd zien. Niet aileen de vrouwen, maar ook de
 
mannen voelen zich daardoor in hun eel' aangetast. Zij voelen zich
 
plaatsvervangend beledigd: 'wie aan mijn vrouw komt, komt aan mij.'
 
De eeuwenoude angst voor prostitutie speelt in deze groep overlastver·
 
schijnselen een grote ro!. De derde vorm van overlast is volledig geba·
 
seerd op de onbehaaglijl,heid die de aanwezigheid van hoeren veroor·
 
zaakt. Mensen zeggen meer last te hebben van prostitutie dan van bij
 
voorbeeld cafes. De associatie met seksualiteit die hoeren oproepen,
 
schrikt de buurtbewoners af. lliustratief daarvoor is een leus die in Rot·
 
terdam tijdens demonstraties tegen een eroscenlrum werd meege·
 
voerd: 'Ceen seks in de wijk'. Op zichzelf is het absurd om te eisen dat
 
wijkbewoners zich moeten onLhouden, maar natuurlijk bedoelde men
 
'geen seks-bizz in de wijk'.
 
Om dezelfde reden vindt men kapotjes op straat erger dan hondepoep,
 
hoewel hel allebei rommel is. De afschuw die de condooms teweegbren·
 
gen, heeft waarschijnlijk met de zorg voor de kinderen te maken Ou

del's zijn bang daL kinderen vroegtijdig een 'onechte' seksualiteit wordt
 
bijgebracht Daarom willen ze hun kinderen niet confronteren met
 
prostitutie.
 

. die nauwc s'raal. je Iveet wei Je moet nooit door die straat gaan. want 
danr wonen gemene vrouwlui. en staan aan de deur, zie-je. en dat's niet 
goed vaal' 'n ionkman als iij 7 

Multatuli 

Begrijpelijkerwijs speelt de angst voor de onzekere toekomst van de 
kinderen een ro!. En verdeI' doet de trieste aanblik van heroinehoertjes 
veel mensen pijn. Vrouwen vinden het vervelend met de smakeloosheid 
van porno geconfronteerd te worden, die onlosmakelijk met de seks· 
bizz verbonden is. Zij voelen zich beledigd omdat ze als object be
schouwd worden. 
Hoewel een aantal van deze klachten subjectief is, verdienen ze sympa
thie Die subjectiviteit speelt eveneens een rol bij overlast die mensen 
ervaren, die niet van prostitutie afkomstig is. Muziek kan bij voorbeeld 
mindel' hinder veroorzaken dan de geluiden van een ruzie, een vecht
partij is mindel' aangenaam om aan te horen dan feestgedruis. 

Onlruiming van een seksclub 

Toch bestaat heL gevaar daL alles wat afwijkt van de norm, tot deze del" 
de groep van overlast wordL verdoemd. Het woord overlast is vaak te 
horen in verband met buiLenlanders of allochtonen Hun etensgeurtjes 
of muziek zijn eveneens onderwerp van de overlastdiscussie. Men heeft 
hinder van die geurtjes of gE:luiden omdat ze afwijken van de norm van 
de meerderheid. De derde groep overlast noemt de linl,se volksmond 
ook weI: selectieve overlast. De klachten zijn selectief omdat ze vooral 
gericht zijn tegen het 'anders-zijn' van bepaalde groepen mensen. Het 
gevaar bestaat dat de 'anderen', waaronder de hoeren, als zondebok 
gaan fungeren. 
Door te trachten de prostituees uit de woongebieden te weren, brengt 
men een scheiding aan tussen 'gewone' mensen en 'afwijkenden'. Er 
ontbrandt dan een strijd tussen buurtbewoners en hoeren. Maar lichte 
vrouwen wonen zoals iedereen in een buurt en zouden dus ook opgeno
men moe ten worden in de buurtcomites Het is overigens de vraag in 
hoeverre die buurtcomites representatief zijn voor een wijk. Ze zijn niet 
gekozen en grote delen van de bevolking vallen aileen al door taalpro
bleem erbuiten 
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Eroscentrum 
De vaagheid van de overlastdiseussie bemoeilijkt een prostitutiebeleid 
Desondanks deed de gemeente Rotterdam een voorstel om de gevraag
de scheiding tussen de samenleving en 'het leven- te realiseren Men 
wilde naar Duits voorbeeld een eroseentrum bouwen. Oat zou een 
oplossing voor het overlastprobleern bieden. Ironiseh genoeg zijn aile 
plannen in die richting afgeketst op de overlast die de toekomstige om
wonenden ervan verwaehten. De bestrijding van de overlast gal' te veel 
overlast. 

De plaats waar zo'n eroseentrum gevestigd moest worden, vormde een 
groot probleem. Ook toen het gemeentebestuur van Rotterdam bereid 
was een but'ferzone van bedrijven te laten bouwen tussen het Fucking
ham Palace en de woongebieden, waren de bewonersorganisaties er 
nog steeds tegen. De naam van het tussengebied, bufferzone, spreekt 
boekdelen. Het onderseheid tussen prostitutie en 'nOt-maa!' gedrag is 
blijkbaar zo groot dat er zelfs een bufferzone nodig is Toeh kwam dit 
woord letterlijk voor in de plannenH 

Door de acties van bewoners vielen de plannen om een hoerenreser
vaat te bouwen in het water Om uit de impasse te komen, kwam de ge
meente met het idee de prostitutie vlot te maken op speciaal daarvoor 
gebouwde boten in de Maas Maar ook dit voorstel gat' de nodige pro. 
blemen. Men speelde ze voor de rechter uit. Rotterdammers klaagden 
de overheid aan: zij zou gelegenheid bieden tot prostitutie en artikel 
250 bis overtreden. De burgemeester kreeg de benaming: 'pooier gene
raa!' Bij de vorige plannen gold dat bezwaar mindel' omdat verhuur 

Prostitutie op boten in Utrecht. toto Hazekamp 
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• Spotprent uit 1979 op de burgemeesler 
van Rotterdam 

van grond en gebouwen via 'exploitanten' zou lopen. Bij het botenplan 
lag dat anders; hoeren werden direct in het vaarwater van de overheid 
!~cbraeht Het is namelijk onmogelijk een stukje stromend water te ex
ploiteren. Door ligplaatsen aan prostitutieboten te geven zou Rijkswa
Icrstaat tot bordeelhouder worden gemaakt. De Hoge Raad verklaarde 
lich tegen de drijvende prostitutie. Het rijk, noch de gemeente mocht 
llet pooierschap op zich nemen. 

Dc wenselijkheid van een eroscentrum 
Dc 'overlast' overschreeuwt de vraag of een eroscentrum naar Duits 
model weI wenselijk is voor zowel hoeren als klan ten Aan de klanten 
IHld men wel gedacht; het eroscentrum zou zo intiem mogelijk gemaakt 
worden. Aile voorzieningen kwamen in het on twerp voor: 3 bioscopen, 3 
nHchtclubs, is bars, 4 restaurants, 3 snackbars, 2 kapsalons, 4 seks
..,llOPS,2 sauna's, 2 speelautomatenshops, 9 seksclubs, 1 tatoeist en 50 
laxistandplaatsen Zeit's voor de 'primitieve' tatoeagedrang was plaats 
I/lgcruimd, Voor de hoeren zou er een stomerijwasserij bijkomen De 
Iwren konder. in 2 giftshops en een bloemenkiosk terecht om iets voor 
Il10cder de vrouw te kopen of een galant gebaar naar de meisjes van 
Illc;,ier te maken,!) 
I'ltlllcliJk voorbarig verwachtten de voorstanders van het eroscen trum 
ill hat bclang van hoeren te handelen Want in het gebouw moest een 
.'iociaal wcrkster, cen CC & CD post en een consultatieburcau voor 
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C. Weeber. drijvend Eroscentrum Rotterdam. 1978 

drugproblemen worden gevestigd. De goedwillende lieden zagcn ill 11('1 
eroscentrum een mogelijkheid de pooiers buiten de poorten te houd(~ll 

Anderen waren van mening dat de pooiers inderdaad buiten blcvcll 
wachten op de meisjes om hun het geld afhandig te maken. 
Naar de mening van hoeren is nauwelijks gevraagd. Toch hebben L.ij 
van zich laten horen. In het Hilton·hotel protesteerden zij tegen hun 
verdrijving uit Katendrecht. Naar verluidt hebben zij de nodige bezwa
ren tegen een eroscentrum. De kamertjes zijn voor hen te duur. De huur 
is zeker op dagen dat er geen klanten zijn, niet op te brengen. Oat leer
den de ervaringen in Duitsland. Voorts zijn zij bang voor een te grote 
afhankelijkheid van de exploitanten. De kappers, snackbars en wasse
rij die er gevestigd moeten worden, hebben teveel een monopoliepositie 
cn zullen daarom te hoge prijzen vragen. In Duitsland waren de kosten 
van de reparaties aan de peeskamers buitensporig hoog. tO 

Over de kwaliteit van de werksfeer in een eroscentrum bestaan twijfels. 
I)e klanten hebben er een zeer ruime keus en een grote concurrentie 
lussen de dames onderling kan daarvan het gevolg zijn. Die bestaat 
ook wei op plaatsen als de Wallen, maar niet aile hoeren zijn gedwon· 
I-!:cn daar te gaan werken. Een eroscentrum biedt echter geen keus. Het 
()nige alternatief zou bestaan in de clandestiene prostitutie. De vrou
won die daarin terechtkomen, zullen overgeleverd zijn aan de luimen 
van souteneurs en hun consorten. 
I'och is de kans groot dat vele vrouwen illegaal zullen gaan opereren. 
I.e kunnen dan anoniem blijven Want meisjes en vrouwen die zich 
part-time' of tijdelijk willen prostitueren geven hun naam niet graag 

aan derden. De organisatie van een eroscentrum vereist wei een opga
\'c van die persoonlijke gegevens. En daarmee lopen ze het gevaar de 
1'('St van hun leven als hoer te boek te staan. Eens een hoer, altijd een 
IlOcr. 
In de huidige situatie is het mogelijk zich aan de politieregistratie te ont
I rokken hoewel de meeste seksclubeigenaren de vrouwen bewegen zich 
I,' laten inschrijven, om op goede voet met de zedenpolitie te blijven. 
1)oor middel van die registratie houdt de politie toezicht op het hoeren
hestand. Tegenover de vrouwen wordt het gepresenteerd als was het 
voor hun eigen bestwil. De politie zou kunnen ingrijpen als ze vermist 
worden. Maar alleenstaande vrouwen, die niet als hoer werken en dus 
ook niet geregistreerd staan, kunnen ook verdwijnen of ten prooi vallen 
;mn zedenmisdrijven. 
\loor de medische controle is registratie evenmin noodzakelijk. De 
Illceste vrouwen zorgen goed voor hun hygiene omdat die noodzakelijk 
is voor het behoud van hun clientele Hoewel het onderzoek op 
~l'slachtsziektenin de meeste grote steden gratis is, bestaat het gevaar 
dat mensen erop aangekeken worden als ze te vaak komen Om dit te 
voorkomcn zijn veel hoeren genoodzaakt zich particulier te laten be
Ilandelen, waa-rdoor ze extra kosten moeten maken. 
I )ocl1 het opheffen van de politieregistratie vermindert de greep van de 
ovorheid op de prostitutiewereld De geschiedenis leert dat ze dat niet 
wil 
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Noten en bronvermeldingen hoofdstuk 9 
1 Philip Roth. Portnoy's Klach.t, biz. 133. 
2 Kate Millett. Feiten over Prostitutie, biz. 72 en 73. 
3 Zie Pieke Biermann, Wir sind Frauen wie andere auch.. 
4 Creatieve arbeid is in die definitie ook een probleem. Het staat erom 

bekend dat sJechts een uniek persoon die kan verrichten. Vondel 
kan bij voorbeeld niet hetzelfde verzinnen als Shakespeare. Het 
creatieve moment zou geen arbeid zijn. Maar ook bij kunstwerken 
en wetenschappelijk werk komt vee I handwerk te pas dat anderen 
kunnen doen: naslagwerken aansjouwen, kleuren mengen en ande
re uitvoerende werkzaamheden. En dat is dan wei arbeid Er zijn bo
vendien altijd mensen geweest die kunstenaars opdracht gaven jets 
te maken, bij voorbeeld een schilderij Zelf konden ze dat niet, dus 
huurden zc iemand andel's in am creatief te zijn. En daarmee kan 
creativiteit oak uitbest.eed worden. 

5 Margrict (artiestennaam van een dame uit het vak). 
6 Zie Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, bIz 64, 

105 en 125
 

7 Muitatllli, Woutertie Pieterse. bIz 248.
 

8 Zie Nota 'Stadsontwikkeling over Poortgebouw', 1978.
 
9 Strllctuurschets Erospoort, bureau Dahmen, Hagendoorn, 1979.
 

10 Zie Haagse Post, 28 fe bruari, 1981. 

Nawoord 

De geschiedenis van de prostitutie lijkt op een serie mel. v(,('1 "I 1111'1 \,oj
 

gingen. De schuld van die jacht Jigt bij 'Nicmand Anders dill) NII"""liti
 
Anders'. Aile geledingen van de samenleving hebben ertoc iJiil-'('dl':II',I'11
 
dat de prostitutiewereld veroordeeld werd tot een 'eigen' luvl'll. 11,'1 Wil',
 

geen komplot dat door een persoon of een groep gesmecd is. D(I(lI'I>111 I',
 
er oak geen oplossing voor prostituti8 te geven zolang er nag CCI1 WI>
 
bleem van wordt gemaakt.
 
Maar misschien zijn er Vaal' de betrokkenen weI enkele verbetel'ing-('"
 
aan te brengen:
 
• het schrappen van artikeJ 250 lid bis. 
• het afschaffen van de registratie 
• het verbeteren van de werkomstandigheden en het erkennen van de 

hoerenorganisaties. 
Doch dit alles zal het gebrek aan acceptatie van prostituees niet wegne· 
men. Nag lang wilen zij gedwongen zijn anoniem te blijven omdat de 
rest van de samenJeving ze met de nek zal aankijken. Prostitutie zal de 
komende decennia nag wei een maskerade bJijven. 
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