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Ernst lIengeveld neeml een duik i/7 het Ferleden. 

5000 Jaar liefde en seksualiteit in het Westen, onder redaktie van Georges Duby, Baarn :
 
Uitgeverij AMBO bv, 1994. ISBN 90 263 I 146 X.
 
In "De prostituees vao Rome" wordt door Catherine Salles de prosritutic. hcschrcvcn in het
 
Romeinse Rijk (496 v.e. -476 n.C.).
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Hel boek werd ons geschonkell door Erri-si Hl!nyneld ell AWl olilleeud "orden (Jail (l11:e bibliollwek. 

Wetgeving en Iiteratuur Dc pru~tituees worden eens per jam officieel 
uilr;enoclir;d om aetief dee! te ncmen aan fees

De helangrijkste taak van de Romcinse pros ten, die tol heil vall het Romeinsc vulk wor
tituccs is de mannen te beschennen tegen de den gegeven, z.oals bijvourbeeld de Floralia, 
cvcntuele gevolgen van overspreJ door het een groots feest tel' ere van Flora, de godin 
aanhieden van hun diensten. van de lente en de bloemen, met als hoogle
In dc literaluur prijst men de wetgever voor punt de optocht van de naakte hoeren, dic 
"de dcmokratische en heilLame maatregel om cell crotisch spel opvoeren. Ovidius, (43 v.c. 
bordclen te \'esli~en leneinde de kllisheid van - 17 n.c.), een beroemd dichter, schrijft dat 
vrouwcn te waarborgcn en in slavemij gebo "men zo leert genieten van de schoonheid van 
ren ki nderen te voorkoJncn." de bloeiende jeugd". Maar in hel l<omeinse 
Zelfs de beroemdslc del' kerkvaders, de heili keizen'ijk, sterk celltralistisch geleid met 
gc Augustinus (354 - 430) onderstreepl een regelmati~ slechte financiCle perioden, wor
en andcr in zijn door de kerk gocdgekeurdc den ook vaak kritischc opmerkingen gehoord 
geschriftcn met de uibpraak : "Ban de prosti over de onbezonncn uitgaven. die hel gevolg 
tutie uit de samenlevillg en je hcrlcidt de zijn van hcrhaald hczock aan de "oorden van 
maatschappij tot een chaos, voortkomend uil genot". 
onbevrcd igde wellu st." 
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ve prakhsche kant Viln de prostitutie is toch 
wel vee! minder zonnig. In armoedige wijken 
van Rome worde door de VfOuwen gewerkl. 
Her .zijn enge en stjnkendc stl'aatjes en onder 
de luifels vall openbare r,cbouwen kan ieder
een de naakte ,lavin in her bordeel Lien. 
Opgravingen in Pompeji hebben hel bestaan 
van deze pce.skameltjes aan het Iicht gebrachl. 
Er is een gcmetseld bed en zc worden afgeslo
ten met een eenvoudig scherm dat van galen is 
voof/jell om de voyeurs aan hun tl'ckken te 
laten komen. 
Vcrder zjjn er nog wat chicere etablissemcn
ten., Laveernen en hcrbergen. De aldaar werk
zame diensters vool'z;en ele gas ten. van wijn, 
arnuscren ze met hun dansen en vcrlciden ze 
OlD met hen mee Ie gaan naar hun kamer. 

Dc klanten 

De bordelen van de Subura (een belangrijke 
rossc buurt) worden bezocht door klanten die 

heel weinig vcrdicnen; het lijn bewoners van 
Romeinse volksbuurten. Oe mannen uir de 
meer gegoedc klassen van de stl:ld beschikken 
thuis over slaven cn kinderen, die hen in staat 
stcllen onopvallend hun Justen te bevredigcn. 

De afkomst van de prostituees 

OnaJhunl<eJijk van de lokatic waar gewcrkt 
wordt, is de afkomst van de prostituee in het 
algcmecn gelijk. Zij is een slaaf: eeo mens, 
die aall een aoder in eigendom toebehoort. Zij 
geniet geen enkele wettelijke heschenning. Dc 
"leno", die zo\vel slaven-eigenmn als pooier 

is, bczit aile rechlen op de vrouwen en sUijkr 
ook het volledige bedrag op oat de klanten 
moeten betalen. fn de minderhcid lijn de in 
de prostitutie wcrkendc vrij gcboreo vrollwcn. 
Een vrouw die geen natuurlijke srcun heef! 
van vader, broer of cchtgenoot heeft ni111We
lijks ceo 'lilderc mogeJijkheid dan de prosritu
tie om aao de kost tc kOlnen. Oak worden 
mcisjcs door hun Hloeder voor de prostilutic 
opgeleid. Dc "koo" heeft uitcraard cen slechte 
repulatie. Men verwijt hem niet Z07.eel' te 
leven van het lichaam van Lijn slavinncn, 
maar het wordl niet geacccpteerd dat hij van 
hen gebruik maakt 0111 ccrbare burp,:crs Ie ru'i

ncren. 

Iijke element volkomen overheersend is ten 
opzichte van het gevoelsleven. 

Nabeschou wing 

HeL is uiteraard zinvoI om een sprong van twee 
duizcod jaar Ie maken naar vandaag. Ook in 
de huidige Ncderlandsc prostitutie zijn nog 
steeds allerlci strukturen aanwcLig, die weinie 
tocgc.vocgde waarde hcbben. 
Desondanks tracht men cell graantje mee te 
pikkcn van de verdiensten vall de vrouwen. 
Vooral in het licht van de coneurrentie en de 
realiteit van belastingplichtig zijn zullen in 
vele gevallen aile zeilen dienen te worden bij
gezet om een aanvaardbaar inkomen te verkrij
zen. De "bu~iness" is zelfs na veel eeuwen no!! 
~ ~ 

zeer vilaal ell thans druk in beweging. O,a. via 
sanering zal het doeI "Prostirutie is een legaal 
beroep, t.laL in aIle vrijheid moet worden uitge
oefend" verwezenlijkt kunnen worden. 
Ernst llengel'eld 
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