
Zullen we hier efte over praten. __ ? 

Ruim een maand geleden had ik op school een mondeling examen. We 
mochJen voor dit exam,en zelj een onderwerp kiezen en daar zou dan in de 
kias over gediscussieerd worden. Het vieI mij zwaar am een geschikt 
onderwerp Ie vinden. Als ik al iels had dan was dat vaak '-0 uitgekauwd 
of ik had er niet genoeg verstand van om naar mijn idee ge/dige voors en 
tegens te hedenken. Er is eigenlijk maar ten onderwerp waar ik zo 'n 
beetje expert in ben; prostirutie. fk heb nog even lopen dubben of ik het 
aan ZOU durven, maar omdar mijn leraar we! een leuke vent is, een beetje 
macho jiguur, daclu ik, "Ach ik doe her gewoon n. 

Tijdens de voorlichtingen die ik verzorg voor de Rode Draad en bi} 
sommige gesprekken, woorin ik erYoor uitkom dar ik hoer ben, krijg ik 
vaal< te horen van mensen daJ 'het lOch maar goed is dar er hoeren zijn 
walll, ja, er zouden anders lOch veel meer verkrachJingen e.d. 
voorkomen'. Hier wordt ik vaak moedeloos van. Deze stelling wil ik nu 
eens aank(l(1nen aIs discussiepunt in mijn examen: 

Her is goed daJ er hoeren zijn, anders zouden er veel meer 
zedendelicten plaatsvinden. 

De mensen VOOR deze stelling beweren dat mannen bij hoeren hun 
sexuele drift kwijt kunnen. Als er geen hoeren zijn zullen ze dat op een 
andere manier moeten uiten, door her lastig vallen van vrouwen en/of 
meisjes. 

Ik vind het argument zwak en kort.t.ichtig en daar heb ik de volgende 
redenen voor; 
Mannen die een zedendelict beg(l(1n zijn in de meeste gevallen niet uit op 
sex, maar op macht. Sex wordt dan gebruikt als machtsmiddel. 
Bovendien betekent betalen voor een sexuele dienst he! (l(1ngaan van een 

soort contract. De hoer verplicht zich tot het verlenen van de 
overeengekomen dienst(en), en de klan! verplicht zich lOt her 
overeengekomen bedrag daarvoor te beta/en. Voor een contract, dal 
vrijwillig lOt stand is gekomen, is een bepaalde mate van wedenJids 
respect nodig. In ieder geval is de klant van mening dar het niet her recht 
heefi te nemen wat hi) wil. Verkrachters kunnen geen enkele vorm van 
respect voor her slachtoffer opbrengen en vinden daarom OOt zij een 

, sexuele dienst mogen nemen. 
Voor de meeste mannen is sex niet de enige reden am naar de hoeren Ie 

gaan. Gezelligheid, :o,panning, persoonlijke aandacht, een bepaalde mate 
van intimiteit en een vreemde om tegen te praten zzjn misschien wet de 
belangrijkste drijfVeren. 
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Voor sommige mannen is versieren Ie veel moeire, her kost te veel tijd of 
kan vanwege een relaJie niel (om hel fatal attraction effect Ie vermijden). 
Deze mannen slaan heus niet opeens aan her aanranden of verkrachten 
wanneer er, om welke wonderbaarlijke reden dan ook, opeens geen 
hoeren meer zijn. Als er geen alternatief is wilen ze lOch de moeite 
nemen iemand Ie versieren of een minnares op financille basis 
overwegen. 

lk hoop fiat deze discussie jullie ook brengr om erover te praten en 
misschien zijn er nog meer voors enlof legens op deze stelling. lk wit ze 
graag haren! 
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