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Voorwoord 

Het eerste wat de lezer zal opvallen aan dit nummer 
van Justitiele Verkenningen is het veranderde uiterlijk 
van het blad. Het vertrouwde smalle formaat maakt na 
tien jaargangen plaats voor een wat gebruikelijker, 
maar eveneens handzame vorm. Deze verandering 
weerspiegelt in zekere zin de ontwikkeling die Justitiele 
Verkenningen de laatste jaren heeft doorgemaakt. De 
nummers werden dikker, het aantal oorspronkelijke 
artikelen nam toe en de themaformule werd uitgebouwd. 
Het tijdschrift heeft zich van een thematisch documen-
tatieblad ontwikkeld tot een zelfstandig vaktijdschrift 
ten behoeve van personen die beleids- of onderzoeks-
matig werkzaam zijn in het justitiele veld. Deze lijn zal 
in de komende jaren worden voortgezet, waarbij ook 
aan deskundigen van buiten het WODC zal worden 
gevraagd bijdragen aan de themanummers te leveren. 

Het eerste nummer van jaargang 1987 is gewijd aan 
het thema prostitutie. De directe aanleiding hiervoor is 
de op handen zijnde wijziging van artikel 250bis WvS, 
het zogenaamde bordeelverbod. Het bij de Tweede 
'Kamer aanhangig gemaakte voorstel tot wijziging van 
dit artikel houdt in dat exploitatie van prostitutiebe-
drijven niet langer strafbaar zal zijn, behalve indien er 
sprake is van dwang, misbruik van overwicht of 
misleiding. 

Het nummer opent met een cultuur-historische 
beschouwing over de ontwikkeling in het morele 
klimaat rond prostitutie. De huidige wetgeving, die 
stamt uit 1911, was het resultaat van een brede 
moralistische beweging aan het einde van de vorige 
eeuw, waarin ook de eerste feministische beweging een 
belangrijke rol speelde. Honderd jaar later neemt de 
vrouwenbeweging opnieuw een belangrijke plaats in de 
discussie over het prostitutievraagstuk in. De morele 
context van het verschijnsel prostitutie is echter 
compleet veranderd. 

In het tweede artikel worden enige cijfers over de 
prostitutiewereld gepresenteerd. Geschat wordt dat in 
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de prostitutiewereld jaarlijks voor ongeveer een miljard 
gulden wordt omgezet. De gemiddelde verdiensten van 
veel prostituees liggen echter waarschijnlijk op het 
niveau van het minimumloon. Vervolgens wordt door 
J.T.I. Scholtes een beeld geschetst van de ontwikkelingen 
in de prostitutie over de afgelopen tien jaar. Naar 
aanleiding daarvan geeft hij een overzicht van beleids-
maatregelen, die wenselijk zouden zijn na de afschaffing 
van het tordeelverbod'. De auteur pleit voor een 
gefaseerd beleid op basis van een op te stellen landelijke 
beleidsnota. 

Een van de meest in het oog springende vormen van 
prostitutie is de heroineprostitutie. Omdat deze 
grotendeels voorkomt op straat veroorzaakt zij overlast 
voor de desbetreffende buurten; bovendien vormen 
deze prostituees een steeds duidelijker risicogroep voor 
het Aids-virus. Over deze groep in de prostitutiewereld 
is echter nog slechts weinig bekend. Op basis van een 
jaar veldonderzoek schetst A.H. van den Berg in het 
vierde artikel een indringend beeld van de wijze 
waarop vrouwen in de heroine-straatprostitutie terecht 
zijn gekomen. Van een coherente subcultuur blijkt geen 
sprake te zijn; de ontoegankelijkheid van deze groep 
vrouwen voor de hulpverlening is des te groter. 

In de pers komen regelmatig berichten naar voren 
over vrouwenhandel. Met name uit de derde wereld 
worden vrouwen — veelal onder valse voorwendselen — 
de Nederlandse prostitutie binnengehaald. H.W.I. 
Buys doet verslag van een iriventariserend onderzoek 
naar de sluipwegen van de vrouwenhandel. Vervolgens 
bespreekt zij de juridische tegenstrijdigheid tussen het 
wetsartikel over vrouwenhandel en het nieuwe alike! 
250bis. Ten slotte bericht W.M.A. Vanwesenbeeck over 
(sexueel) geweld tegen prostituees door exploitanten, 
souteneurs en klanten. Het stigma waaronder (ex-)pros-
tituees gebukt gaan, voegt daar volgens de auteur voor 
hen nog eens de nodige problemen in het dagelijks 
maatschappelijk verkeer aan toe. 

6 	 Just'liele Verkenningen, jrg. 13, nr. 1 



Prostitutie en moraal 

drs. J.C.J. Boutellier* 

Inleiding 

In populaire publikaties over prostitutie wordt 
vrijwel altijd gesproken van 'het oudste beroep ter 
wereld'. Strikt genomen kan deze voorstelling van 
zaken niet juist zijn. Het beroepsmatig hebben van 
`sexueel contact tegen een materiele vergoeding" 
veronderstelt immers andere materiele bronnen, die als 
vergoeding voor de verleende diensten kunnen dienen. 
De populariteit van de uitspraak lijkt in feite op jets 
anders te wijzen. Enerzijds duidt zij op het idee dat 
prostitutie onvermijdelijk is, anderzijds impliceert ze 
een zekere verwondering over het feit dat dit zo is. Dat 
sexualiteit ook als een zakelijke overeenkomst beleefd 
kan worden, staat in zekere zin haaks op de ideeen 
over romantische liefde of andere.— meer geaccepteerde — 
definities van sexualiteit. Prostitutie stelt deze andere 
vormen van sexualiteitsbeleving steeds enigszins op de 
proef; ze lijkt de culturele betekenis die aan sexualiteit 
wordt toegekend te ontmythologiseren. 

Het feit dat prostitutie inderdaad in allerlei culturen 
in heden en verleden lijkt voor te komen, zegt dan ook 
nog niets over de betekenis die er maatschappelijk aan 
wordt toegekend. Prostitutie kent niet alleen velerlei 
verschijningsvormen, ook de maatschappelijke 
waardering van prostitutie verschilt, afhankelijk van de 
sociale en culturele context waarbinnen zij zich 
afspeelt. Zo is de gang naar een bordeel van vader en 
zoon om de jongen zijn eerste sexuele ervaring op te 
laten doen, hetgeen tot in de eerste helft van deze eeuw 
in Frankrijk nog wel voorkwam, in onze tijd nauwelijks 
nog voor te stellen. En wanneer Erasmus in Samen-
spraken zijn pupil adviseert omtrent de keuze van een 
goede prostituee, komt dat op de hedendaagse lezer 
enigszins merkwaardig over. Aan prostitutie worden 

* De auteur is redacteur van Justitiele Verkenningen 
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met andere woorden telkens verschillende morele 
betekenissen toegekend, die verwijzen naar de opvat-
tingen over sexualiteit in het algemeen. 

Dat prostitutie niet valt weg te denken is heden ten 
dage in Nederland een vrijwel algemeen geaccepteerd 
uitgangspunt. Het beleid kan in termen van de 
Commissie Melai worden samengevat onder de 
pragmatische noemer `selectief beperkend' (Derde 
Interimrapport, 1975). 2  Het verschijnsel balanceert in 
zekere zin op de grens van wat maatschappelijk 
toelaatbaar wordt geacht en het beleid richt zich met 
name op de bestrijding van de concrete uitwassen 
ervan. Te denken valt aan zaken als (sexueel) geweld 
tegen prostituees, overlast in de desbetreffende 
buurten, vrouwenhandel, prostitutie van zeer jeugdigen 
en dergelijke. De huidige beleidsdiscussie over 
prostitutie wordt dan ook niet zozeer gedomineerd 
door de vraag Of prostitutie getolereerd moet worden, 
maar eerder door de vraag hoe ze op een maatschappelijk 
acceptabele manier vorm kan krijgen. 

Hoewel deze vraag veelal wordt gesteld in formele of 
juridische termen, is rond het `onvermijdelijke' 
verschijnsel prostitutie meer aan de hand dan in de 
beleidsmatige vragen tot uitdrukking kan komen. 
Prostitutie is niet los te zien van de morele context 
waarbinnen ze plaatsvindt. Beleidsmaatregelen 
verwijzen in die zin altijd ook naar de morele betekenis 
die aan prostitutie wordt gegeven. In de jaren zeventig 
is de vraag naar de morele implicaties van prostitutie 
enigszins op de achtergrond geraakt. Het leek vooral 
een probleem van de openbare orde te zijn geworden. 
Door toedoen van met name de vrouwenbeweging 
kwam hierin verandering en de laatste jaren zijn de 
emoties rond prostitutie hoog opgelaaid. Het `amorele' 
karakter van prostitutie fascineert en bij tijd en wijle 
lijkt de discussie daarover in een stroomversnelling te 
raken. 

In dit artikel zal worden getracht de morele context 
van het hedendaagse prostitutievraagstuk te traceren. 
In deze zedenschets zullen daartoe de belangrijkste 
morele verschuivingen in de afgelopen honderd jaar en 
de rol die de prostituee 3  daarin heeft gespeeld aan de 
orde komen. Allereerst wordt ingegaan op de stormach-
tige discussie over de zedelijkheid aan het einde van de 
vorige eeuw. Deze discussie leidde tot de huidige 
zedelijkheidswetgeving van 1911 4. Deze wetgeving, die 
het zich prostitueren als zodanig niet strafbaar stelde, 
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had tot doel een einde te maken aan de in bordelen 
georganiseerde prostitutie. 

Vervolgens wordt bekeken hoe de maatschappelijke 
houding tegenover prostitutie zich in tegenstelling 
hiermee ontwikkelde van een geindividualiseerd 
moralisme in de jaren vijftig en begin jaren zestig tot 
een vorm van `morele onverschilligheid' in de jaren 
zestig en zeventig. Met de opkomst van de feministische 
beweging werden de culturele en morele merites van 
het prostitutiebedrijf echter opnieuw aan de orde 
gesteld. Geschetst worden de dilemma's waarvoor zij 
zich ziet geplaatst en de posities die daarbij worden 
ingenomen, Ten slotte wordt stilgestaan bij enige 
implicaties van het beroepsmatige model dat in de 
huidige discussie dominant lijkt te zijn en de op 
handen zijnde wetswijziging rond prostitutie. 

De strijd tegen de prostitutie in de negentiende eeuw 

Toen in 1985 in de Brakke Grond te Amsterdam het 
eerste internationale congres van prostituees werd 
gehouden, zullen waarschijnlijk weinigen zich gereali-
seerd hebben dat bijna een eeuw eerder (1889) op nog 
geen 100 meter afstand in Frascati ook over prostitutie 
werd gecongresseerd. De belangrijkste organisator van 
dit congres was de Nederlandsche Vereeniging tegen 
de Prostitutie (NVP), opgericht door dominee Hendrik 
Pierson in 1878. Deze geografische coIncidentie zou het 
memoreren niet waard zijn als er niet sprake zou zijn 
van nog een andere opmerkelijke overeenkomst. Op 
beide congressen speelden feministische groeperingen 
een vooraanstaande rol. Zo waren in 1889 vertegenwoor-
digd de Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging 
van het Zedelijk Bewustzijn en de Nederlandsche 
Vereeniging ter Behartiging van de Belangen van Jonge 
Meisjes. Ook de eerste vrouwelijke huisarts Aletta 
Jacobs kwam op de presentielijst voor. Gezien de 
huidige feministische inbreng in het debat over 
prostitutie is het interessant om de rol van hun 
voorgangers uit de vorige eeuw nader te beschouwen. 
Eerst schetsen we echter de toenmalige discussie in 
algemene lijnen. 

Aan het eind van de vorige eeuw was in brede kring 
sprake van een grote bezorgdheid over de `prostitutie-
quaestie'. Deze bezorgdheid beperkte zich niet tot 
Nederland, maar bestond in meer landen waar sprake 
was van een gereglementeerd prostitutiestelsel. Dit 
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stelsel werd gezien als een door de staat gelegitimecrde 
vorm van ontucht. Het held in dat prostituees en 
bordelen geregistreerd stonden bij de politie en dat 
prostituees verplicht waren zich onder geneeskundig 
toezicht te stellen. Deze vorm van registratie en 
controleplicht kwam in Nederland in zwang ten tijde 

• van de inlijving in het Franse Rijk in 1811. Het 
Nederlandse Crimineel Wetboek werd vervangen door 
de Franse Code Penal, waarin alleen het bevorderen 
van ontucht met minderjarigen werd verboden. 
Prostitutie en het houden van bordelen waren niet 
verboden, maar via lokale verordeningen gereglemen-
teerd. 

Na het vertrek van de Fransen werd het geneeskundig 
toezicht weliswaar officieel afgeschaft, maar via lokale 
verordeningen in de jaren dertig opnieuw ingevoerd. In 
de Gemeentewet van 1851 van Thorbecke werd de 
gemeenten de verplichting opgelegd om een verordening 
in het belang van openbare orde, zedelijkheid en 
gezondheid op te stellen. Met name de ongerustheid 
over de toename van geslachtsziekten onder de 
bevolking speelde hierbij een belangrijke rol. Zonder al 
te diep op de praktijk van de reglementering in te gaan, 
kan worden gesteld dat de registratie en het verplichte 
medische toezicht op een halfslachtige wijze werden 
uitgevoerd (Stemvers, 1985). In sommige steden was er 
weinig geregeld (waaronder Amsterdam) en waar dit 
wel het geval was, bleek de naleving onder andere 
bemoeilijkt te worden door corrupte politiemensen en 
weinig geInvolveerde gemeentebesturen. Alleen in Den 
Haag en Rotterdam werd daadwerkelijk geld uitgetrok-
ken om van de reglementering geen papieren letter te 
maken. 

Interessanter in het kader van dit artikel is de 
discussie die ontstond naar aanleiding van de reglemen-
tering. Deze discussie staat wel te boa als de strijd van 
de 'hygienisten' versus de `abolitionisten'. In het kort 
komt deze er op neer dat de hygienisten het gevaar van 
de geslachtsziekten tot uitgangspunt wilden maken van 
een prostitutiebeleid, terwij1 de abolitionisten hun 
vertrekpunt kozen in een morele beoordeling van 
prostitutie. De eersten pleitten om die reden voor een 
door de overheid gecontroleerde en gereglementeerde 
prostitutie, de laatsten voor algehele bestrijding ervan, 
gezien de ondermijnende invloed op de algehele 
zedelijke moraal. 

De halverwege de vorige eeuw sterke positie van de 
hygienisten moet worden gezien tegen de achtergrond 
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van de toenemende maatschappelijke macht van de 
medische stand enerzijds en de enorme verspreiding 
van geslachtsziekten onder de bevolking anderzijds 
(Hekma, 1985). In 1860 teed vijftien procent van de 
Nederlandse soldaten aan de zogenoemde venuskwalen. 
In Oost-Indie werd zelfs het dubbele hiervan geregi-
streerd. De syfilis (alle geslachtsziekten werden onder 
deze noemer gebracht) werd beschouwd als de gesel 
van de tijd en prostituees als de belangrijkste besmet-
tingsbron. Prostitutie was als het ware synoniem met 
geslachtsziekte en het hoeft dan ook geen verbazing te 
wekken dat vooraanstaande medici zich tot voorvechters 
van de reglementering opwierpen. 

Gezien het onmiskenbare risico van verdere versprei-
ding van de syfilis moest de (abolitionistische) oppositie 
tegen de medici,van goede huize komen om aan het 
idee van reglementering (dat wil zeggen registratie en 
medische controle) te kunnen tornen. Dat kwam ze dan 
ook. In een coalitie van protestanten, katholieken, 
feministen (alien uit de gegoede burgerij) en later ook 
de socialisten werd een wig gedreven in het liberaal-
hygienistische kamp. Reglementering kwam in feite 
neer op door de staat gelegitimeerd overspel, schreef 
dominee Pierson in zijn brochure Gewettigde ontucht 
en in het maandblad van de NVP Getuigen en redden. 
De staat diende prostitutie niet te erkennen, omdat er 
een demoraliserend effect van uit zou gaan. Prostitutie 
ondermijnde het gezinsleven, terwijl de reglementering 
het bezoek aan prostituees juist legitimeerde. Geslachts-
ziekte was een zaak van individuele hygiene en kon 
volgens Pierson geen onderwerp van staatszorg zijn. 
Bovendien was het nuttig effect van de medische 
controle nihil. 

Wat het laatste betreft had hij zonder meer gelijk. 
Want behalve het feit dat van registratie en controle 
vaak niet zoveel terechtkwam, kunnen we bovendien 
achteraf constateren dat de kwikbehandeling van syfilis 
erger was dan de kwaal. Pierson bracht echter nog twee 
andere argumenten naar voren in zijn strijd tegen de 
gewettigde ontucht. In de eerste plaats vond hij dat er 
sprake was van rechtsongelijkheid tussen man en 
vrouw omdat wel de prostituee, maar niet de prostituant 
verplicht was zich medisch te laten inspecteren. 
Bovendien bestreed hij de alom geaccepteerde 
noodzaak van de kanalisering van de mannelijke 
geslachtsdrift via de prostitutie. 

Dit laatste argument zou wel eens de sleutel kunnen 
zijn in de grote moralistische omwenteling in het 'fin de 
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siècle'. De vanzelfsprekendheid van een biologisch 
gefundeerde mannelijke lust, waarvoor de prostitutie 
als uitweg diende, werd niet langer geaccepteerd. Met 
name op dit punt konden 'de dominees' en de opko-
mende vrouwenbeweging elkaar vinden. De relatief 
liberale medische moraal rond prostitutie legde het af 
tegen een steeds bredere beweging die een restrictief 
zedelijk beleid voorstond. 

Na de secularisering van de NVP in 1888 sloten zich 
in toenemende mate ook medici aan in de anti-prosti-
tutiebeweging. In plaats van kanalisering van de 
`natuurlijke' mannelijke lust propageerden zij steeds 
vaker het idee van `sexuele onthouding' als gezonde 
(mannelijke) levenshouding. Toen in 1896 in Amsterdam 
een commissie aan het werk werd gezet om de aard en 
de omvang van de hoofdstedelijke prostitutie te 
onderzoeken, werd dan ook geconcludeerd dat 
prostitutie niet een noodzakelijke aanvulling was op 
het huwelijk, maar dat sprake was van een vorm van 
perversie (Hekma, 1985). Deze constatering wijst er 
overigens op dat de medische wetenschap niet langer 
het wetenschappelijke alleenrecht had op prostitutie. 
Met name de psychiatrie en later de sexuologie gingen 
zich er in toenemende mate mee bemoeien. 5  

Met deze veranderde kijk op prostitutie was vanzelf-
sprekend de morele basis voor de reglementering 
verdwenen: de overheid kon zich niet permitteren om 
perverse uitingen te legitimeren. Gesterkt door haar 
succes rond de prostitutie ging de NVP zich vanaf 1893 
ook in toenemende mate richten tegen zaken als 
pornografie en andere immorele' uitingen. De 
`psychopathia sexualis' waren 'ontdekt' (Foucault, 
1985) en prostitutie lag niet langer ingebed in een 
discussie over 'volksgezondheid' maar in het denken 
over de zedelijkheid, of liever onzedelijkheid. 

De eerste feministische golf 

Kan de discussie over prostitutie in de vorige eeuw 
tot nu toe nog gezien worden in het licht van de 
Nederlandse strijd tussen liberalen en confessionelen, 
de rol van de vrouwenbeweging heeft een meer 
internationaal karakter. De feministische strijd tegen 
de reglementering was niet uniek voor Nederland. 6  In 
Engeland werd in 1864 de 'Contagious Diseases Act' 
aangenomen, waarin de 'sanitaire controle' op het 
prostitutiebedrijf werd geregeld: een vorm van ' 
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reglementering vergelijkbaar met die in Nederland. 
Volgens Walkowitz, die een interessante studie schreef 
over de Engelse anti-reglementeringsstrijd (Walkowitz, 
1981), was deze wet in zekere zin desastreus voor de 
prostituees. Zij creeerde een 'outcast' van publieke 
vrouwen en verbrak de banden met de arme werkende 
klasse. 

Vanuit de prille vrouwenbeweging rees al gauw 
verzet tegen deze wet, die werd gezien als onderdrukkend 
voor vrouwen. In 1869 richtte Josephine Butler de 
Ladies National Association op die deze Immorele en 
onwettige wet' als een van haar belangrijkste strijdpunten 
koos en het eerdergenoemde abolitionisme introduceer-
de. Prostituees waren volgens deze eerste feministische 
groepering niet de `gevallen vrouwen' die borg stonden 
voor een tegen de `mannelijke natuue beschermd leven 
van de overige vrouwen, maar zij waren het slachtoffer 
van de onzedelijke mannelijke lusten. De term abolitio-
nisme, die werd gebruikt in de strijd tegen de zwarte 
slavernij, werd ook van toepassing geacht op de 
gereglementeerde prostitutie. Zij kreeg internationale 
zeggingskracht toen in 1875 in Parijs de 'Federation 
Abolitioniste Internationale' werd opgericht. 

Opmerkelijk was dat het feministische verzet tegen 
prostitutie hand in hand ging met de politieke eis voor 
stemrecht voor vrouwen. Dit komt onder andere tot 
uitdrukking in de leus van een van de gezusters 
Pankhurst: 'Votes for Women, Chastity for Men' 
(stemrecht voor vrouwen, deugdzaamheid voor 
mannen). De feministische anti-prostitutiebeweging in 
Engeland was buitengewoon succesvol. Het was het 
eerste land waar, in 1885, de reglementering werd 
afgeschaft en een bordeelverbod werd ingesteld. 
Anders dan in het overwegend canfessionele Nederland 
speelden de socialisten, die prostitutie als een kapita-
listisch kwaad veroordeelden, hierbij een belangrijke 
rol. 

Vanwege het bordeelverbod ging de prostitutie in 
Engeland vervolgens ondergronds. Daarmee werd ze 
definitief afgesneden van haar traditionele banden met 
de arbeidersklasse, terwijl de afhankelijkheid van de 
souteneurs toenam. Walkowitz ziet hierin een verster-
king van de hierarchische positie van de middenklasse 
ten opzichte van de arbeidersklasse. En ook in 
Engeland bleek de prostitutie het breekpunt te zijn in 
het denken over de sexuele betrekkingen. Zonder 
verder op dit ingewikkelde samenspel van feministen 
en socialisten in Engeland in te gaan, is het van belang 

Prostitutie en moraal 13 



te constateren dat sexualiteit, mede door toedoen van 
de vrouwenbeweging, een politieke factor was gewor-
den.' Wat begon als een vooruitstrevende strijd tegen 
van overheidswege gelegitimeerde mannelijke lust, 
werd volgens Walkowitz tot een algemene aanval op 
sexuele deviantie. Ook in de Verenigde Staten heeft 
een dergelijke ontwikkeling zich voorgedaan, waarbij 
de coalitie uit vergelijkbare partijen was opgebouwd 
(Connely, 1980). 

Hoewel de exacte plaats van de vrouwenbeweging in 
deze internationale moralistische tendens voor 
Nederland nog niet systematisch is geanalyseerd, valt 
op dat ook hier het verzet tegen de gereglementeerde 
prostitutie succesvol was door de verschillende 
coalities die zij daarin aanging. Het ging daarbij met 
name om confessionele groeperingen, die zich verzetten 
tegen iedere uiting van een libertijnse sexuele moraal. 
Daarbij moet in het oog worden gehouden dat in deze 
tijd sexualiteit synoniem was met mannelijke sexualiteit. 
Voor de positie van de vrouw was in de sexuele moraal 
geen zelfstandige rol weggelegd. Het politieke verzet 
van de feministen tegen de mannelijke dominantie kon 
met andere woorden gemakkelijk samengaan met een 
puriteinse moraal, die in Nederland vooral vanuit 
christelijke kring werd gepropageerd. De vrouwenbe-
weging aan het eind van de vorige eeuw kon zich 
politiek optrekken aan het sexuele moralisme. De 
prostituee vormde in die zin een negatief referentiepunt 
in de beweging voor gelijke rechten van vrouwen. 

Het bordeelverbod 

De anti-prostitutiebeweging, die was uitgegroeid tot 
een brede stroming voor een nieuwe zedelijkheid, 
leidde in 1911 tot de zedenwetgeving van Minister 
Regout. Romein beoordeelde deze wetgeving later als 
de institutionalisering van de preutsheid'. De belang-
rijkste wijziging ten aanzien van prostitutie was dat de 
reglementering werd afgeschaft en het inmiddels 
beruchte `bordeelverbod' (art. 250bis WvS) werd 
ingesteld. Daarnaast werd artikel 432 WvS, gericht 
tegen landloPerij, uitgebreid met een bepaling tegen 
souteneurschap. Vergelijkbare wetswijzigingen vonden 
plaats in Denemarken (1901), Duitsland (1927), 
Zweden (1918) en veel later in Frankrijk (1946). 
(Kiedrowski en Van Dijk, 1984) 

Overeenkomstig de ideetn van de .  abolitionisten 
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werd met andere woorden een algeheel verbod 
ingesteld op het prostitutiebedrijf, waarbij de wetgever 
zich echter niet richtte tegen de betrokken vrouwen, 
maar tegen hen die er profijt van trokken. (Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de meeste staten van 
Noord-Amerika, waarin prostitutie als zodanig werd 
verboden.) De zorg voor de prostituees werd overgelaten 
aan het steeds meer op de voorgrond tredende 
particulier initiatief, waarvan het Leger des Heils een 
van de meest bekende voorbeelden is. De prostitutie-
wetgeving van 1911, die formeel nog steeds van kracht 
is, was dus — anders dan wet eens wordt aangenomen — 
expliciet een poging om prostitutie uit te bannen. De 
christelijken zagen er een mogelijkheid in om het 
huwelijk veilig te stellen; de socialisten om een uitwas 
van het kapitalisme te bestrijden en de vrouwenbeweging 
om haar politieke macht te vestigen. 

Prostitutie functioneerde in deze omwenteling op het 
gebied van de zedelijkheid als scharnierpunt. Nog 
slechts een klein groepje liberaal ingestelde politici, 
intellectuelen en kunstenaars verzette zich tegen de 
nieuwe, maar conservatieve sexuele moraa1. 7  De 
prostituee had, buiten haar directe betrokkenheid om, 
een voortrekkersrol vervuld in de herdefiniering van de 
menselijke sexuele betrekkingen. 

De verscherpte sexuele moraal aan het begin van 
deze eeuw drukte zich behalve in de wetstekst onder 
andere ook uit in de instelling van een aparte zedenpo-
litie in de jaren twintig. Aanvankelijk leken deze nieuw 
verworven middelen van de moralistische beweging 
`succesvol'. Zo steeg tussen 1919 en 1930 het aantal 
processen-verbaal wegens schennis van de openbare 
eerbaarheid van 132 naar 616. Niettemin bleek het 
optreden op basis van het bordeelverbod een moeizame 
zaak, vanwege het veelvuldige gebrek aan bewijs. Het 
daadwerkelijk aantonen van ontuchtige handelingen in 
de vaak onder dekmantels opererende bordelen kostte 
zoveel mankracht en creativiteit dat `250bis' in veel 
gemeenten onderaan op de prioriteitenlijst kwam te 
staan. Zo schatte de Amsterdamse zedenpolitie in 1936 
dat er alleen al in Amsterdam zo'n 150 clandestiene 
bordelen waren. (Stemvers, 1983) 

Paradoxaal genoeg lijkt de clandestiene sfeer waarin 
de prostitutie zich in deze jaren afspeelde er toe te 
hebben bijgedragen dat onder prostituees een vorm van 
beroepstrots ontstond. Tussen 1910 en 1930 ontwikkelt 
zich volgens Stemvers een professioneler ingestelde 
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prostituee. Er is sprake van een grotere zakelijkheid en 
meer aandacht voor de eigen gezondheid. Zelfs 
zodanig dat in 1939 de veneroloog L. Muller in zijn 
dissertatie verklaart dat geslachtsziekte onder prostitu-
ees, vanwege hun grotere aandacht ervoor, juist minder 
vaak voorkomt dan onder niet-prostituees, een 
uitspraak die een halve eeuw eerder voor onmogelijk 
gehouden zou zijn. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de aandacht 
voor prostitutie in de loop van de jaren twintig en 
dertig flunk terugloopt. Ten aanzien van de Amerikaanse 
situatie concludeert Connely dat de bezorgdheid over 
prostitutie in de jaren twintig net zo snel verdween als 
ze was ontstaan. Ook in andere landen lijkt dit het 
geval te zijn geweest. Deze teruggang in morele 
bezorgdheid rond de prostituee kan wellicht worden 
verklaard uit het feit dat de eerste feministische golf 
was gesmoord in een allesoverheersend gezinsdenken. 
Juist in haar samengaan met puriteinse bewegingen 
lijkt de vrouwenbeweging van rond de eeuwwisseling 
te zijn weggeebd. De positie van de vrouw was nauw 
omschreven en de verhouding tussen de sexen leek vast 
te staan. Prostitutie had eenvoudigweg geen plaats 
meer in het denken over deze verhouding. De problemen 
bij de handhaving van het tordeelverbod' leidden 
daarbij tot een zekere berusting. Zowel Walkowitz als 
Hekma wijzen er verder op dat de aandacht in de 
`sexuele politiek', onder andere door toedoen van de 
sexuologie verschoof naar een andere in de openbaar-
heid tredende `perversie', namelijk de homosexualiteit. 
Prostitutie werd van een algeheel te bestrijden verschijn-
sel tot een noodzakelijk `kwaad', dat in toenemende 
mate oogluikend werd toegestaan. 

Prostitutie en verzorgingsstaat 

In de relatieve morele stilte rond het prostitutiebedrijf, 
waaraan ook de Tweede Wereldoorlog heeft bijgedragen, 
ontstaat in de loop van de jaren vijfig verandering door 
een toenemende psycho-sociale aandacht voor 
prostitutie. Deze aandacht moet worden gezien tegen 
de achtergrond van de opkomst van de zogenoemde 
verzorgingsstaat. Een belangrijke aanwijzing van deze 
ontwikkeling is de verschijning van het rapport 
Prostitutie en maatschappelijk werk in 1964, uitgebracht 
in opdracht van het Nationaal comite van instellingen 
voor zedelijke volksgezondheid. De voor het rapport 
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verantwoordelijke commissie werd overigens reeds 
zeven jaar eerder ingesteld, tegelijk met een juridische 
commissie' die in 1960 pleitte voor een artikel gericht 
tegen de `openlijke' uitoefening van prostitutie. 

In het `sociale' rapport wordt na een korte historische 
uiteenzetting gesteld dat prostitutie in onze cultuur 
zich kenmerkt door haar zakelijke en commerciele 
karakter. Op basis van politiecijfers wordt het jaarlijks 
aantal bezoeken aan prostituees, alleen in Amsterdam, 
op het `ontstellende aantal' van 2,5 miljoen geschat. 
Dat wil zeggen dat volgens het rapport minstens 20 
procent van de mannelijke bevolking met .prostitutie in 
aanraking komt. Op basis hiervan wordt geconcludeerd 
dat er sprake is van `een sociaal probleem van belang, 
dat om de hulp van het maatschappelijk werk, van de 
geestelijke en zedelijke gezondheidszorg roept'. 

De commissie acht het abolitionistische stelsel het 
enig redelijke uitgangspunt voor een sociale benadering 
van het prostitutievraagstuk. Het opnieuw instellen van 
een vorm van overheidstoezicht (neo-reglementarisme 
genoemd) zou betekenen dat de prostitutie daar buiten 
om `verheimelijkt en welig zou voorttieren'. Het 
optreden van de politie diende echter zoveel mogelijk 
te worden teruggedrongen. Daarvoor in de plaats zou 
het beleid gericht moeten zijn op het doen terugkeren 
van prostituees in het burgerlijk leven (resocialisatie) 
door gespecialiseerd maatschappelijk werk. De 
heropvoeding in speciale opvangcentra zou aan de 
betrokken vrouwen haar sociale- en zelfrespect dienen 
te hergeven. 

Daarnaast wordt gepleit voor een klimaatsverandering 
rond prostitutie via het aanhalen van de gezinsbanden, 
het versterken van de morele opvattingen, het streven 
naar een gelijke economische positie van mannen en 
vrouwen en het geven van volksvoorlichting. Bovendien 
zou een einde moeten komen aan de minachting van 
(ex-)prostituees, omdat deze `buiten iedere proportie is 
in vergelijking met andere niet-strafbare immorele 
gedragingen', zoals voor- of buitenechtelijke gemeen-
schap. 

Hoewel over de morele afwijzing van prostitutie door 
deze commissie geen misverstand kan bestaan, wordt 
in het rapport duidelijk een andere toon aangeslagen 
dan in de abolitionistische pleidooien van een halve 
eeuw daarvoor. Overeenkomstig de tijdgeest, waarin de 
sociale sector een steeds belangrijker rol wordt 
toegedacht bij het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken, wordt gepleit voor een benadering 
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vanuit het 'verzorgingsperspectier Dienovereenkomstig 
wordt gepleit voor een terughoudende opstelling van 
het strafrechtelijk apparaats 

Terughoudendheid in het strafrechtelijk optreden 
werd twee jaar eerder ook bepleit in het rapport van de 
Commissie Stoffels (Prostitutie en strafrecht,.1962). 
Deze commissie kreeg in 1962 van de Minister van 
Justitie de opdracht te onderzoeken in hoeverre op het 
gebied van de zedenwetgeving wijzigingen of aanvul-
lingen wenselijk waren (waarbij met name de souteneurs 
worden genoemd), `vooral gezien de hier te lande 
gesignaleerde uitdagende vormen van opwekking tot 
ontucht'. Daarbij dienden ook de mogelijkheden te 
worden betrokken van `resocialisering van hen die tot 
prostitutie zijn vervallen of die daaruit voordeel 
trekken'. 

De commissie was van oordeel dat geen nieuwe 
strafmaatregelen nodig zijn en acht de bestaande 
bepalingen aanvaardbaar en voldoende. Een straffer 
optreden tegen prostitutie via nieuwe wetgeving zou 
een averechts effect hebben en het te verwachten niet 
naleven ervan `zou de eerbied voor de wet als geheel 
helpen ondermijnen'. Het gematigd toepassen van het 
`bordeelverbod' voorkomt reglementarisme en maakt 
het abolitionistische stelsel leefbaar. In overeenstem-
ming met eerder genoemd rapport dacht ook de 
Commissie Stoffels aan onderwijs, voorlichting en 
volksgezondheid als de meest geeigende middelen om 
het prostitutieprobleem beheersbaar te maken. 

De her in het kort beschreven tendens betekent dat 
de prostitutie, die na de instelling van het fel bevochten 
bordeelverbod vooral als noodzakelijk kwaad werd 
gezien, in toenemende mate met de ogen van de 
`zielszorgee werd bekeken (b.v. Choisy, 1962). Prostitu-
tie bleef weliswaar moreel afkeurenswaardig, maar de 
verontrusting was vooral beperkt tot verschijningsvor-
men die de openbare eerbaarheid aantastten. Van een 
al te stringent strafrechtelijk optreden werd daarbij niet 
veel verwacht en aan uitbreiding van de wetgeving 
werd een averechts effect toegeschreven. Geheel in de 
lijn van het `verzorgingsdenken' kwam er meer oog 
voor sociale factoren in het prostitutievraagstuk en was 
er vooral bezorgdheid over de individueel psychologi-
sche problematiek waarmee prostitutie gepaard leek te 
gaan. Deze gold de prostituee, de prostituant (Humans, 
1956) en de souteneur (Hartsuiker, 1964). Prostitutie 
werd gezien als een weliswaar perverse, maar wijd 
verspreide sexuele uiting, die vooral om psycho-sociale 
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aandacht vroeg. Prostitutie was in ongeveer een halve 
eeuw van een speerpunt in het probleem van de 
sexuele moraal tot een individueel moreel probleem 
teruggebracht. 

Sexuele revolutie 

Hoewel nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen 
moeilijk exact te traceren zijn, lijken zich vanaf het 
midden van de jaren zestig ontwikkelingen te voltrekken 
die nog steeds relevant zijn voor de huidige discussie 
over prostitutie. Op zedelijk terrein doen zich verschui-
vingen in het denken voor die wel zijn samengevat 
onder de noemer 'sexuele revolutie'. Wellicht is deze 
periode nog het best te typeren als de `normalisering' 
van sexuele gedragingen. Zo verschijnt in 1970 het 
boekje van Van Ussel, Afscheid van de sexualiteit. 
Sexualiteit is zijns inziens, los van de voortplanting, 
een van de menselijke basisbehoeften en kent velerlei 
verschijningsvormen. In die zin dient sexualiteit niet 
meer te worden gezien als een zelfstandige categorie, 

.1aat staan als probleem. Hij verzet zich tegen `eng-sexu-
ele' opvattingen, zowel puriteinse als libertijnse. 
Sexualiteit dient een geintegreerde factor te zijn in de 
emancipatie van de mens. 

In deze periode, waarin bijvoorbeeld de NVSH de 
grootste bloei in haar bestaan doormaakt, worden veel 
van de sexuele varieteiten, die als perversie werden 
opgevat, ontdaan van de taboes waarmee ze waren 
omgeven. De verwerpelijkheid van pornografie, 
homosexualiteit, sexualiteit met minderjarigen, en ook 
prostitutie kwam ter discussie te staan, vanuit het idee 
dat een vrije sexualiteitsbeleving het individuele 
welzijn bevordert. Ten aanzien van de prostitutie leek 
de overheid haar morele handen definitief terug te 
trekken uit angst om voor zedenpreker te worden 
uitgemaakt. In deze relatief, ook ten opzichte van 
andere landen, liberale sfeer kon de prostitutiewereld 
goed gedijen. Bekend zijn bijvoorbeeld de verhalen 
over de teloorgang van de gemoedelijke sfeer op de 
Amsterdamse Wallen, waar neonlicht en agressieve 
werving voor de sextheaters de boventoon gingen 
voeren. 

Prostitutie, tot voor kort nog gezien als een maatschap-
pelijk probleem dat met de nodige psycho-sociale zorg 
omringd diende te worden, wordt tot een van de 
sexuele varianten, waarvan mensen zelf moeten weten 
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of zij zich ermee willen inlaten. Deze opvatting komt 
ook tot uitdrukking in het Derde Interimrapport van 
de Commissie Melai (1977), dat over prostitutie 
handelt. Deze commissie werd in het begin van de 
jaren zeventig ingesteld om de gehele zedelijkheidswet-
geving te beoordelen in het licht van de vrijere sexuele 
moraal. 

In het Tweede Interimrapport had de commissie zich 
uitgesproken voor de handhaving van een aparte 
zedelijkheidswetgeving. Hoewel het bij strafbare feiten 
in veel gevallen zou gaan om geweldsdelicten of 
delicten tegen de openbare orde, meent zij dat zeden-
delicten `als zodanig' in het bewustzijn van de meeste 
mensen een plaats innemen. Om die reden wordt een 
aparte zedenwetgeving wenselijk geacht. Er wordt 
evenwel gewaarschuwd voor een al te drastische 
inmenging van de staat `om principiele redenen', 
omdat daarbij 'de deur wordt geopend voor een 
onaanvaardbare inmenging in het priveleven van de 
burgers'. Bovendien ontbreekt de eensgezindheid 'of 
zelfs maar een redelijke graad daarvan over de vraag 
welke uitingen van het `zedelijk goed leven' met steun 
van de strafwetgeving zouden dienen te worden 
bevorderd of beschermd'. 

De commissie signaleert twee categorieen van 
gevallen waarin bescherming door de overheid 
geboden is: het tegengaan van uitbuiting van personen 
en de bestrijding van hinder en overlast voor omwo-
nenden. In dat kader acht zij het op dat moment 
gangbare `selectief bestrijdende type van overheidsbe-
leid' het meest wenselijke. Handhaving van artikel 
250bis WvS wordt daarbij als een noodzakelijk laatste 
redmiddel gezien. De overlastproblematiek zou met 
name door strikte toepassing van de Drank- en 
horecawet, de Woonruimtewet en via lokale verorde-
ningen dienen te worden aangepakt. 

De aandacht voor de problemen van overlast en 
hinder voor omwonenden lijken typerend te zijn voor 
de wijze waarop in de jaren zeventig beleidsmatig 
tegen het prostitutievraagstuk wordt aangekeken. Het 
meest aansprekende voorbeeld hiervan is de zich jaren 
voortslepende discussie over de Rotterdamse prostitutie 
(by. Altink, 1982; Scholtes, 1981). De morele betekenis 
van prostitutie staat niet langer ter discussie, slechts de 
`uitwassen' ervan dienen te worden bestreden. Van een 
moreel vraagstuk is prostitutie met andere woorden 
vooral een probleem van de openbare orde geworden. 
In overeenstemming met deze tendens ontwikkelt zich 
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ook een onderzoeksmatige aandacht voor lokale 
problemen in de handhaving van de openbare orde 
rond het prostitutiebedrijf. 

In 1977 verschijnt een inventarisatie van deze 
problemen vanuit het WODC (Van der Werff, 1977), 
nadat eerder een rapport van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten is verschenen (1976). Een jaar 
later verscheen een inventarisatie van de Mr. A. de 
Graafstichting (Berg e.a., 1978). In het WODC-rapport 
wordt vermeld dat in 202 van de 842 Nederlandse 
gemeenten een of meer vormen van prostitutie of 
commerciele sexbedrijven zijn gevestigd. In 72 van 
deze gemeenten worden problemen gesignaleerd, zoals 
ongewilde confrontaties (46), geluidsoverlast (32), 
oneerlijke concurrentie met de horeca (29) en waarde-
vermindering van de panden in de omgeving (27). 
Vooral raam- en straatprostitutie blijken overlast voor 
derden te veroorzaken. In de meeste gemeenten wordt 
bestuurlijk ingrijpen bij overlast wenselijker geacht dan 
strafrechtelijk optreden. 

In een onderzoek van Overman (1982) over overlast 
wordt verslag gedaan van de lokale situatie in vijf 
Nederlandse gemeenten. In vier van de vijf steden 
blijkt sprake te zijn van een concentratiebeleid. In 
tegenstelling tot de jaren vijftig en zestig is er volgens 
de auteur `geen sprake van' dat prostitutiebedrijven 
hun eigen weg gaan. Van een echt prostitutiebeleid is 
in de meeste gemeenten echter geen sprake: `verorde-
ningen zijn vaak ontleend aan argumenten van de 
openbare orde, veelal onder druk van buurtbewoners'. 
Overman onderscheidt in de overlastproblematiek een 
fysieke en een psychische component. De eerste vorm 
van overlast is direct waarneembaar en daarop lijkt 
zowel de bestuurlijke als de publieke aandacht zich het 
meest te richten. De psychische component, die vaak 
in vage termen wordt geformuleerd, is moeilijk te 
bepalen en de klachten zijn dienovereenkomstig 
moeilijk te bestrijden. Overman pleit ervoor deze 
klachten te zien tegen de achtergrond van algemenere 
problemen, zoals verpaupering van de buurt en het 
perspectief van sommige groepen bewoners om nooit 
meer uit de buurt weg te komen. 

Wanneer we de in deze paragraaf beschreven jaren 
overzien valt op dat, in overeenstemming met het 
geliberaliseerde denken over sexualiteit, de morele 
connotatie van prostitutie, in elk geval in de openbaar-
heid sterk naar de achtergrond wordt gedrongen. In 
deze jaren komt men dan ook de eerste pleidooien 
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voor een arbeidsrechtelijk vormgegeven prostitutie 
tegen (Scholtes, 1980). In hoeverre ook onder 'de 
bevolking' sprake was van een dergelijke `ontmoralise-
ring' van het prostitutievraagstuk is echter nog maar de 
vraag. De in de besproken rapporten gesignaleerde 
vormen van `psychische' overlast lijken wel degelijk te 
wijzen op morele verontrusting. Het feit dat deze 
klachten vaak in vage termen worden geuit, lijkt eerder 
het gevolg van het culturele klimaat waarin de termen 
ontbreken om ze te vervvoorden. 

Prostitutie verschijnt in het culturele klimaat van de 
jaren zeventig als een van de sexuele varianten, 
waarvan de beoordeling wordt overgelaten aan de 
desbetreffende buurten en de privesfeer. Beleidsmatig 
lijkt prostitutie te zijn teruggebracht tot een technisch-
juridische problematiek ten aanzien van openbare 
orde. Enigszins gechargeerd zou gesproken kunnen 
worden van een zekere onverschilligheid ten aanzien 
van het prostitutievraagstuk. Er lijkt sprake te zijn van 
een moreel vacuum, waarin pragmatische oplossingen 
in de sfeer van de openbare orde domineren. 9  De 
opkomst van vrouwenbeweging, die ook plaatsvindt in 
de jaren zeventig, vormt echter een breuk in de tot nu 
toe geschetste ontwikkeling van geindividualiseerd 
moralisme (in de jaren vijftig en zestig) naar morele 
onverschilligheid (in de jaren zeventig). Deze ontwik-
keling wordt beschreven in de volgende paragraaf. 

Feminisme en prostitutie 

Gezien de aandacht in de media lijkt de feministische 
discussie over prostitutie recentelijk in een stroomver-
snelling te zijn geraakt. Toch dateren de eerste 
feministische publikaties (van de tweede golf) over 
prostitutie al van het begin van de jaren zeventig. Het 
feit dat de vrouwenbeweging er pas in de jaren tachtig 
aan toe lijkt te zijn zich nadrukkelijk met het prostitu-
tievraagstuk bezig te houden, lijkt dan ook samen te 
hangen met de ingewikkelde ideologische en morele 
knoop waarin het feministische denken verstrikt raakt. 
Enerzijds wordt zij geconfronteerd met ceen instituut 
dat grotendeels door mannen geexploiteerd, gefinan-
cierd en voor mannen in stand wordt gehouden' 
(Visser, 1984), anderzijds kan het feit dat duizenden 
vrouwen zich klaarblijkelijk `lenen' voor deze praktijk 
moeilijk worden genegeerd. Een andere wijze om het 
feministische dilemma te formuleren komt van enkele 
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Amerikaanse auteurs (The Politics of Prostitution, 
1976): 'Some consider a prostitute the most exploited 
woman. Others see her as the only honest woman. In 
fact she is neither.' 

In deze formuleringen van de verschillende standpun-
ten komt duidelijk naar voren dat de vrouwenbeweging 
de cultuurpolitieke implicaties van het prostitutiebedrijf 
na een periode van toenemende morele onverschillig- 
heid opnieuw aan de orde stelde. Naast de strijd voor 
gelijke rechten en mogelijkheden voor vrouwen, richtte 
de feministische beweging zich in de loop van de jaren 
zeventig steeds meer op kwesties van `sexueel politieke' 
aard (Millet, 1969). Sexualiteit werd beschouwd als de 
spil in de ongelijke verhouding tussen mannen en 
vrouwen. De mannelijke dominantie zou met name tot 
uitdrukking komen in de sexuele mores, die deels in de 
wetgeving haar neerslag vonden. Te denken valt hierbij 
aan ambivalente justitiele reacties op sexueel geweld, 
de toegenomen aandacht voor sexueel misbruik in het 
gezin en ongewenste intimiteiten op het werk. Maar 
ook de heterosexuele verhouding als zodanig kwam 
halverwege de jaren zeventig ter discussie te staan 
(Schwarzer, 1977). Prostitutie werd in dit kader 
opgevat als paradigmatisch voor de man—vrouw 
verhouding: vrouwelijke sexualiteit als ruilobject in 
een door mannen gedomineerde cultuur. Veelzeggend 
in dit verband is de titel van het boek van Kathleen 
Barry, Female Sexual Slavery, from Prostitution to 
Marriage (1979). 

Een van de eerste en ideologisch belangrijke 
doorbraken in het feministische anti-prostitutiedenken 
is het boek The Prostitution Papers van Kate Millet uit 
1970 (Nederlandse vertaling, 1975). In een uitgebreide 
inleiding beschrijft ze de enorme verwarring tijdens een 
studiebijeenkomst van feministen en prostituees, die na 
fikse scheldpartijen over en weer uiteindelijk op een 
fysiek handgemeen uitliep. Deze gebeurtenis vormde 
voor haar de aanleiding om uitgebreide levensverhalen 
te publiceren van enkele prostituees. Het feit dat hier 
prostituees aan het woord worden gelaten, vanuit het 
idee dat zij 'de enige rechtmatige personen zijn om jets 
te zeggen of te beslissen over prostituees', lijkt een 
belangrijk markatiepunt te vormen in de feministische 
discussie over prostitutie. Aan het eind van de jaren 
zeventig beginnen zich in het feministische debat twee 
posities te onderscheiden die ook heden ten dage een 
belangrijke rol spelen: een structuralistische (vanuit 
een analyse van het patriarchaat) en een subjectivistische 
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(vanuit de ervaringen van de betrokken vrouwen) 
(Vrouwentongen, 1981; Vega, 1983). 

In de structuralistische opvatting wordt het verschijn-
sel prostitutie beoordeeld tegen de achtergrond van de 
ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen, 
waarin — zoals uiteengezet — aan de sexuele moraal 
zo'n belangrijke rol wordt toegekend. Vrouwelijke 
prostituees worden gebruikt ten behoeve van de 
mannelijke lustbeleving en ter handhaving van diens 
machtspositie. De film Gebroken spiegels (1984) is een 
voorbeeld van deze visie. De maakster van deze film 
wilde blijkens een interview in de Volkskrant met de 
film aantonen dat prostitutie niet zozeer met sex, maar 
veeleer met macht te maken heeft: prostitutie als 
spiegel van een patriarchate maatschappij. 

In deze opvatting wordt prostitutie wezenlijk opgevat 
als een vorm van sexueel geweld, te samen met 
pornografie en dergelijke. Opmerkelijk is dat op de 
Conferentie over Sexueel Geweld in 1982, gehouden 
onder auspicien van de toenmalige staatssecretaris 
voor Emancipatiezaken, prostitutie zonder . meer werd 
bijgeschreven in de rij van vormen van sexueel geweld 
(Conferentieverslag, 1982). In een dergelijk structura-
listisch kader is de neiging groot om te wijzen op de 
(maatschappelijke) oorzaken, die debet zouden zijn aan 
het prostitutieverschijnsel. Behalve op een economische 
noodzaak voor bepaalde categorieen vrouwen om zich 
te prostitueren, wordt dan vooral gewezen op de 
continufteit die blijkens verschillende onderzoekingen 
valt te onderkennen in de levensloop van veel prostitu-
ees. Het sexueel misbruikt zijn in de jeugd zou een 
predispositie voor het beroep van prostituee opleveren.'° 

De structuralistische positie doet in zekere zin 
denken aan de opvattingen van de feministen in de 
abolitionistische beweging van honderd jaar geleden. 
Aan de prostituee wordt een zelfde scharnierfunctie 
toegedicht in de strijd om de verhouding tussen 
mannen en vrouwen. Prostituees worden primair 
gezien als slachtoffers van een onderdrukkende 
mannelijke sexualiteit. Beleidsmatig wordt over het 
algemeen overigens een andere conclusie getrokken 
dan in de vorige eeuw. Aan de criminalisering van 
prostitutie, ook het gelegenheid geven tot, wordt een 
averechts effect toegedicht wanneer het erom gaat de 
belangen van de betrokken vrouwen te beschermen. 
Daarvoor in de plaats wordt gedacht aan versterking 
van hun positie ten opzichte van klanten, bordeelhou- 
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ders, huisbazen en souteneurs. Niet het vrouwelijke 
aanbod maar de mannelijke vraag ernaar dient ter 
discussie te worden gesteld (McIntosh, 1978). De 
emancipatieraad pleit bijvoorbeeld wel voor handhaving 
van het souteneursverbod (art. 432). 

In de subjectivistische positie worden de ervaringen 
van prostituees tot uitgangspunt van een feministische 
politiek gemaakt. Na de verschijning van The Prostitution 
Papers zijn diverse publikaties verschenen waarin de 
prostituees zelf aan het woord komen (Prostitutes our 
life, 1980; Giesen en Schumann, 1980). In het algemeen 
wordt binnen deze benadering het standpunt ingenomen 
dat het bij prostitutie gaat om een op basis van 
vrijwilligheid gekozen legitieme vorm van arbeid, 
waarvoor geen zelfstandige overheidsbemoeienis 
gewenst is. Behalve het bordeelverbod zou ook het 
verbod op het souteneurschap dienen te verdwijnen 
(b.v. Mooyen, 1982). Het nadrukkelijker naar buiten 
treden van prostituees, blijkt ook uit de opkomst van 
organisaties van prostituees. Een van de eerste was 
Coyote (Call Off Your Old Tired Ethics) in de Verenigde 
Staten. In Groot-Brittannie werd het English Collective 
of Prostitutes opgericht en in Nederland de stichting 
De rode draad, met daaraan gekoppeld de stichting van 
sympathiserende feministische vrouwen De roze draad. 

Binnen het kader van deze opkomende organisatie-
vormen werd in 1985 in Amsterdam het eerder 
genoemde `hoerencongres' gehouden, in oktober 1986 
gevolgd door een tweede congres in de gebouwen van 
het Europarlement te Brussel. Op het eerste congres 
richtte men het Internationaal Comite voor de rechten 
van prostituees op en werd het Handvest voor de rechten 
van prostituees overal ter wereld door de aanwezigen 
aanvaard (Pheterson, 1986). Daarin valt te lezen dat er 
voor prostitutie geen andere wetgeving dient te gelden 
dan voor andere burgers het geval is; voor bij prostitutie 
betrokken derden dienen de gebruikelijke regelingen 
van het bedrijfsleven te gelden; prostituees dienen de 
vrijheid te hebben om hun eigen woon- en werkplaats 
te kiezen; en zij moeten niet verplicht worden tot 
regelmatige medische controle, als ook andere burgers 
dat niet hoeven. Belastingmaatregelen dienen overeen 
te komen met die van andere bedriffstakken, Via 
educatieve programma's moet worden gestreefd naar 
het opheffen van discriminatie en stigmatisering van 
(ex-)prostituees. De cruciale rol van de klant in 'het 
prostitutiegebeuren' mag daarbij niet worden verdoe- . 
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zeld. Net  zo min als de prostituee dient de klant echter 
te worden gecriminaliseerd of veroordeeld uit morele 
overwegingen. 

Deze laatste notie, ten aanzien van de destigmatisering 
van prostituee en klant en ook betrokken derden, lijkt 
in de huidige feministische discussie over prostitutie 
een belangrijke rol te gaan spelen. Destigmatisering 
betekent dat prostitutie als 'gewoon' beroep wordt 
gezien, dat ontstaat op basis van een volstrekt legitieme 
vraag: sexuele dienstverlening tegen betaling. Deze 
opvatting is recent uitgewerkt door Pheterson in haar 
beschouwing Vrouweneer en mannenadel, over het 
stigma hoer (1986). In haar opvatting is het stigma 
'hoer' vergelijkbaar met racistische of anderzins 
discriminerende stigmata. 'Pas wanneer vrouwen niet 
bang meer zijn om zich onkuis te gedragen en zich 
voor dat gedrag niet langer schamen, en pas wanneer 
mannen aan dat gedrag niet langer ongevraagd 
bepaalde rechten ontlenen, zullen vrouwen vrij zijn van 
sexuele onderdrukking'. Voor een dergelijke `bevrijding' 
is een mentaliteitsverandering in de gehele samenleving 
noodzakelijk ten aanzien van prostituees en onkuisheid 
in het algemeen. Pogingen om prostituees te beschermen 
of te redden bevestigen slechts het stigma waarin zij 
zijn opgesloten. Vormen van reglementering ziet zij als 
opsluiting van prostituees binnen 'staatsmuren'. 

Evenals honderd jaar geleden speelt de feministische 
beweging een belangrijke rol in de discussie over 
prostitutie. Op zichzelf is dit een opmerkelijke zaak, 
die er op wijst dat het prostitutievraagstuk een bredere 
betekenis heeft dan alleen voor de direct betrokkenen. 
De wijze waarop prostitutie wordt beoordeeld heeft 
klaarblijkelijk alles te maken met de wijze waarop in 
het algemeen tegen de geslachtelijke betrekkingen 
wordt aangekeken. De vrouwen van de eerste feminis- 
tische golf hadden het in zekere zin echter gemakkelijker 
dan hun huidige collega's. Sexualiteit diende in hun 
ogen immers de voortplanting en voorzover van 
lustbeleving sprake was, was deze voorbehouden aan 
mannen. Sexualiteit was wezenlijk een mannelijke 
aangelegenheid, die zich voltrok aan het vrouwelijk 
lichaam. 

Een feministisch standpunt over prostitutie kon 
honderd jaar geleden dan ook eenduidig zijn en 
politiek effectief. Prostitutie moest zoveel mogelijk 
bestreden worden, zonder aan de betrokken vrouwen 
onrecht te doen. De huidige vrouwenbeweging 
onderscheidt zich echter op een cruciaal punt van deze 
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opvatting. Sexualiteit is niet meer louter een mannen-
zaak, waarvan vrouwen het willoos slachtoffer zijn. 
Ook voor de vrouwelijke sexualiteit wordt een zelfstan-
dige rol opgedist los van de voortplanting en onafhan-
kelijk van een door mannen opgelegde definitie. Om 
daarbij de klaarblijkelijk in veel gevallen `vrije keuze' 
van vrouwen voor prostitutie als patriarchale indoctri-
natie af te doen, gaat velen daarbij te ver. (b.v. De 
Haan, 1983; Vanwesenbeeck, 1986) Dit betekent echter 
dat 'de' prostituee op een of andere wijze gethcorporeerd 
dient te zijn in een conceptie van vrouwelijke sexualiteit. 
De ambivalentie in de huidige feministische discussie 
lijkt ten dele terug te voeren te zijn op de ambivalentie 
ten aanzien van de rol van de vrouwelijke sexualiteit 
als zodanig. 

Een gewoon beroep 

Aan het einde van de vorige eeuw stond de feministi-
sche bemoeienis in het teken van een als mannelijk 
gedefinieerde sexualiteit. In haar streven naar politieke 
macht kon zij gemakkelijk een verbinding aangaan met 
meer puriteins ingestelde groeperingen die de geregle-
menteerde prostitutie tot inzet maakten van een 
bredere zedelijke omwenteling. In de toenmalige 
neiging om vrouwen te beschermen tegen mannelijke 
agressie, bleef zij volgens Walkowitz echter vooringe-
nomen tegen prostituees vanuit de eigen middenklasse 
achtergrond, met de nadruk op vrouwelijke reinheid, 
morele suprenriatie en huiselijke vaardigheden. Zo kon 
de eerste feministische beweging volgens haar gemak-
kelijk voor het karretje gespannen worden van 
voorstanders van een repressief beleid. In die zin 
waarschuwt Walkowitz dat het verleden leert dat 
commerciele sex een 'hot and dangerous issue' is voor 
feministen. 

Wanneer we de huidige discussie over prostitutie 
bekijken, lijkt deze waarschuwing niet aan dovemans-
oren gericht geweest. Nog slechts een kleine groep in 
de Nederlandse vrouwenbeweging lijkt problemen te 
hebben met het erkennen van prostitutie als legitiem 
beroep. Hoewel aanvankelijk de meer politiek-morele 
aspecten van prostitutie aan de orde werden gesteld, 
begint zich een steeds grotere eensgezindheid af te 
tekenen onder feministen, maar ook onder beleidsma-
kers en lokale besturen rond de oplossing om prostitutie 
te erkennen als gewoon beroep; 'net zo'n soort beroep 
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als bijvoorbeeld garnalen pellen' (Volkskrant, 1986). In 
het blad Katijf (Vega, 1985) werd dan ook onlangs 
gesteld: `De overeenstemming over maatregelen als 
legalisering en arbeidsrechtelijke regelingen is roerend, 
zo roerend dat enige argwaan wel op zijn plaats lijkt'. 

Libertijnse argumenten, overwegingen rond de 
openbare orde en bezorgdheid over de stigmatisering 
van de betrokken vrouwen lijken evenzovele, enigszins 
strijdige, motieven te zijn geworden om te werken aan 
een oplossing in de arbeidsrechtelijke sfeer. Het 
slechten van `de hinderpaal 250bis' wordt daarbij als 
voorwaarde gezien. Een voorstel tot wijziging van deze 
bepaling, waarbij niet langer aanzetten tot ontucht 
maar het gebruiken van dwang daarbij strafbaar wordt 
gesteld, is enige tijd geleden bij de Tweede Kamer 
aanhangig gemaakt. Wanneer deze wijziging, naar 
verwachting, zal worden aangenomen zal vervolgens de 
discussie worden gedomineerd door de vraag hoe 
prostitutie arbeidsrechtelijk vorm kan worden gegeven. 
Op de beleidsmatige aspecten van deze ontwikkeling 
zal in het artikel van Scholtes worden ingegaan. 
Hieronder worden al resumerend enige politieke en 
morele kanttekeningen bij deze ontwikkeling geplaatst. 

Epiloog 

In deze zedenschets van de afgelopen eeuw is 
noodzakelijkerwijs selectief te werk gegaan. Getracht is 
om enige historische achtergronden te geven met 
betrekking tot de verwevenheid van het prostitntievraag-
stuk en de algehele sexuele moraal. In het midden van 
de vorige eeuw werd de discussie over prostitutie 
beheerst door een relatief libertijns medisch-hygienisch 
standpunt. De term prostituee was synoniem met 
geslachtsziekte; de behoefte aan prostituees door 
mannen werd als een biologisch gegeven geaccepteerd. 
Het verzet tegen deze zienswijze kwam onder andere 
vanuit de eerste feministische golf, waarin prostitutie 
tot een sexueel-politieke kwestie werd gemaakt. In de 
strijd tegen de mannelijke dominantie kon prostitutie 
een politiek speerpunt worden, vanwege een ongediffe-
rentieerde kijk op sexualiteit. Sexualiteit was een zaak 
van mannen. De vrouwenbeweging ging daarbij 
coalities aan met — in Nederland vooral confessionele — 
groeperingen die in het algemeen pleitten voor een 
restrictieve sexuele moraal. 

De zedelijkheidswetgeving van 1911 was het resultaat 
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van deze brede morele beweging aan het eind van de 
vorige eeuw. Evenals in de meeste andere Europese 
landen werd een bordeelverbod ingesteld. Prostitutie 
als zodanig werd echter niet strafbaar gesteld, omdat 
de betrokken vrouwen nu werden gezien als slachtoffer 
van de perverse mannelijke lust. Dit bordeelverbod is 
in de daaropvolgende decennia vrij willekeurig en met 
wisselend succes gehanteerd. Een periode van relatieve 
morele stilte trad in. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam het prostitutievraagstuk te staan in het teken van 
de verzorgingsstaat. Er was sprake van een toenemende 
psycho-sociale bezorgdheid ten aanzien van de 
prostitutiewereld. Aan het strafrecht werd nog slechts 
weinig waarde gehecht in de beheersing van de 
prostitutie. 

Aan het eind van de jaren zestig zette de `ontmorali-
sering' zich verder door. Prostitutie werd een van de 
sexuele varianten waarmee de overheid zich niet had te 
bemoeien. Het beleid richtte zich vooral op de 
uitwassen van de prostitutie. Met name onder druk van 
buurtbewoners werd prostitutie vooral een zorg van de 
lokale bestuurderen. De relatief vrije moraal ten 
aanzien van prostitutie kwam vooral 'van onderop' 
onder druk te staan. Voor de prostituees betekende dit 
dat zij met een betrekkelijk willekeurig lokaal beleid te 
maken kregen. In het kader hiervan ontstaat een 
liberaal-arbeidsrechtelijke benadering waarin een voor 
alle betrokkenen acceptabele beheersing van de 
prostitutie wordt voorgestaan. Afschaffing van het 
bordeelverbod wordt als voorwaarde gezien voor een 
evenwichtige lokale politiek. 

In de loop van de jaren zeventig bracht de vrouwen-
beweging verandering in de `morele onverschilligheid' 
ten aanzien van prostitutie. De meer algemene 
culturele en morele merites van het verschijnsel werden 
opnieuw aan de orde gesteld. Evenals hun voorgangers 
uit de vorige eeuw zagen de feministen prostitutie 
aanvankelijk als paradigmatisch voor de man—vrouw 
verhouding. De huidige vrouwenbeweging staat in het 
verlengde van de sexuele revolutie echter vrij expliciet 
in het teken van een zelfstandige definiering van de 
vrouwelijke sexualiteit, waarbij de ervaringen van 
prostituees niet zonder meer als die van een slachtoffer 
kunnen worden afgedaan. 

In de huidige discussie over prostitutie lijken twee 
lijnen samen te komen die we nu kunnen traceren. In 
de eerste plaats is er de liberaal-juridische benadering 
die het resultaat is van een toenemende ontmoralisering 
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van de sexualiteit. In de tweede plaats is er de feminis-
tische benadering die teruggrijpt op de morele discussie 
van het eind van de vorige eeuw, maar die een andere 
wending krijgt vanwege de veranderde kijk op vrouwe-
lijke sexualiteit. In het samengaan van deze beide 
benaderingen komt de arbeidsrechtelijke optic ten 
aanzien van prostitutie op de voorgrond te staan. 
Verschillende (soms tegenstrijdig lijkende) motieven als 
'beheersing' en 'bevrijding' lijken hierbij naast elkaar 
een rol te spelen. Zonder aan de pragmatische wense-
lijkheid van een `gedesexualiseerde' oplossing van 
prostitutie ('een gewoon beroep') albreuk te doen, zijn 
bij deze tendens wel enige politieke en morele kantte-
keningen te plaatsen." 

In de eerste plaats is het de vraag of een arbeidsrech-
telijke erkenning van prostitutie tot de politiek 
gewenste beheersing ervan leidt. Een dergelijke 
oplossing is immers niet goed voor te stellen zonder 
een door de overheid te beheren vergunningensysteem. 
In een antwoord van B&W van Amsterdam op een 
gemeenteraadsnota in 1985, waarin om een dergelijke 
regeling werd gevraagd, stelde het college dat zij geen 
mogelijkheden zag om een dergelijk stelsel administra-
tief te beheren en vooral te controleren.. 

Toch is een dergelijk controle- en beheersysteem 
noodzakelijk omdat te verwachten valt dat de huidige 
betrokkenen bij prostitutie zich niet zonder meer bij 
een vergunningensysteem zullen neerleggen. Een 
vergunningensysteem zal immers onvermijdelijk 
betekenen dat het politie-apparaat, maar ook de 
belastingdienst een grotere controle zal gaan uitoefenen 
op het bedrijf, dat nu in zekere zin als `rechtsvrije 
ruimte' (Lux, 1984) wordt ervaren. Er is geen enkele 
reden om aan te nemen dat zelfs de meest sympathieke 
vorm van 'neoreglementering' door de prostitutiewereld 
met gejuich zal worden ontvangen. Daarvoor zijn de 
economische belangen van het prostitutiebedrijf 
waarschijnlijk te groot. 

Behalve op de financiele belangen van de georgani-
seerde prostitutiewereld, dient er in dit verband ook op 
gewezen te worden dat juist de laatste jaren zich 
verschillende niet-beroepsmatige vormen van prostitutie 
hebben ontwikkeld. Te denken valt hierbij aan de zich 
prostituerende heroineverslaafden en aan de vrouwen 
en jongens die bijverdienen door zich af en toe te 
prostitueren. Deze groepen van `gelegenheidsprostitu-
ees' hebben waarschijnlijk geen enkele boodschap aan 
de erkenning van hun inkomstenbron als beroep. Ze 
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zullen het er naar verwachting echter niet minder om
doen. Het is met andere woorden niet uitgesloten dat
legalisering van prostitutie in feite noodzaakt tot een
uitgebreidere en stringentere controle van het prostitu
tiebedrijf dan thans het geval is, waarmee althans een
deel van de argumenten voor legalisering lijkt te
vervallen.

De tweede kanttekening die kan worden geplaatst
betreft de morele kant van het prostitutievraagstuk. In
dit artikel is naar voren gebracht dat prostitutie op een
of andere wijze altijd verbonden is met vragen rond de
betekenis van sexualiteit. Prostitutie blijkt in de
geschiedenis regelmatig als een metafoor te dienen
voor het ‘sexuele conflict’ dat inherent lijkt te zijn aan
de verhouding tussen mannen en vrouwen. Honderd
jaar geleden was prostitutie het scharnierpunt in de
herdefiniëring van de sexuele betrekkingen, heden ten
dage lijkt dat in zekere zin weer het geval te zijn, gezien
de door de vrouwenbeweging aangezwengelde
discussie over de ‘sexuele politiek’. In de liberaal-juri
dische benadering waarin prostitutie wordt gedesexua
liseerd lijkt de morele connotatie van prostitutie geheel
te zijn verdwenen. In de feministische argumentatie
voor een arbeidsrechtelijke oplossing worden daarente
gen morele doelstellingen bepleit die onhaalbaar lijken.

Dat legalisering een einde zou kunnen maken aan de
stigmatisering van prostituées kan genoegzaam als een
illusie worden beschouwd. Zeker indien een vergunnin
genstelsel wordt ingesteld dat met de nodige beheers
maatregelen zal zijn omgeven, zal het idee dat het om
‘slecht’ gedrag gaat niet verdwijnen. Om dit te voorko
men stellen de organisaties van prostituées voor een
eind te maken aan elke vorm van speciale regelgeving.
Dit voorstel, dat inderdaad een hoop technische
problemen zou oplossen, impliceert het ‘vrij geven’ van
prostitutie en de met haar gepaard gaande verschijnse
len. Deze redenering lijkt echter enigszins voorbij te
gaan aan de onderdrukkende verhoudingen binnen de
prostitutiewereld, waarvan slechts een onder relatief
gunstige omstandigheden werkend deel zich tot
spreekbuis maakt (Spaink, 1986).

Dat veel prostituées zich geen slachtoffer voelen, is
op zich zelf nog geen reden om hun ervaringen tot
uitsluitend uitgangspunt van beleid te maken. Dit geldt
eens te meer omdat geen rekening wordt gehouden met
het ‘sexuele bewustzijn’ van mensen, waarin in de vorm
van afkeer of in de vorm van fascinatie (wat psycholo
gisch gesproken hetzelfde is) altijd een zekere ‘spanning’
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Nolen 

ten aanzien van prostitutie lijkt te bestaan. Het 
verlenen van sexuele diensten tegen betaling staat hoe 
dan ook haaks op een relationele beleving van 
sexualiteit. Oat bepaalt de weerstand ten aanzien van 
prostitutie, maar oak de fascinatie ervoor. Prostitutie is 
niet het oudste beroep ter wereld, maar zal wel een 
eeuwig mysterie blijven; iedere pragmatische of 
*desexualiserende' benadering ervan ml niet kunnen 
verhinderen dat prostitutie voortdurend inzet zal zijn 
van debatten over moraal en over machtsverhoudingen 
tussen mannen en vrouwen. Het idee dat prostitutie 
een `gewoon beroep' is, mag juridisch wellicht enige 
armslag geven, maar zal zich moreel niet kunnen 
vestigen. 

' Definitie van prostitutie volgens 

de Mr. de Graafstichting (Scholtes, 

1980). 

Over de voorgestelde wijziging 

van de wetstekst art. 250bis handelt 

met name het artikel van Scholtes. 

' Omdat de vrouwelijke prostituee 

centraal staat in de discussie over 

prostitutie, wordt in dit artikel niet 

ingegaan op mannelijke prostitutie. 

4  Dit historisch overzicht is 

gebaseerd op secundaire literatuur 

(Hekma, 1985; Stemvers, 1985; 

Altink, 1983; Volmuller, 1966; 

Sijmons, 1976). Aileen bij conclude-

rende uitspraken wordt een bron 

vermeld. Wanneer dit niet het ge -vat 

is, komen zij voor rekening van de 

schrijver van dit artikel. 

5  De beoordeling van de weten-

schappelijke invloed op de sexuele 

moraal vormt een discussie op 

zichzelf. Interessant in dit verband is 

de analyse van Foucault in Geschie-
denis van de seksualileit (1980). In 

polemiek met de these dat rend de 

eeuwwisseling sprake was van 

onderdrukking van sexualiteit, meent 

hij dat onder invloed van de sexuele 

wetenschap 'de sex tot spreken werd 

gebracht'. Sexuele varieteiten werden 

geordend en gecategoriseerd en 

gingen in de vorm van 'perversies' 

een rot spelen in de identiteitsbele-

ving. 

6  In tegenstelling tot de VS en 

Groot-Brittannie is over de Neder-

landse anti-prostitutiebeweging naar 

mijn weten nooit een systematische 

politieke analyse geschreven. hen 

goed gedocumenteerde beschrijving 

van de rol van de vrouwenbeweging 

wordt gegeven door Sijmons (1976 

en 1980). 

Deze notie ontleent Walkowitz 

aan het eerder genoemde werk van 

Foucault (1984). 

' De rd l die de prostitute speelde 

in het anti-burgerlijke artistieke 

milieu worth uitgebreid beschreven 

door Altink (1983). 

9  Met de nodige omzichtigheid kan 

hierbij de vraag gesteld worden of 

een dergelijk vacuilm welliebt een 

aanzuigende werking heck gehad ten 

opzichte van 'zwakke' maatschappe-

lijke groepen. Daarbij kan warden 

gedacht aan jongeren en aan heroine 

verslaafde prostituees. Ook het 

toegenomen aanbod van een enorme 

`tussencategorie' van niet-professio-

nele prostitutes, in welke sfeer zich 
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vooral ook de mannelijke prostitutie 
lijkt af te spelen zou kunnen wijzen 
op een dergelijke aanzuigende 
werking. 
" Hoewel vrij algemeen wordt 
aangenomen dat in veel gevallen 
sprake is van sexueel misbruik van 
prostituees in hun jeugd, constateert 
een Canadese onderzoekscommissie 
voor pornografie en prostitutie dat 
de kans op sexueel misbruik in de 
jeugd in het algemeen er een op twee 
is. Prostituees zouden om deze reden 
geen aparte positie innemen, 
behoudens mogelijke verschillen in 
de mate van misbruik. (Pornography 
and Prostitution, 1985, p. 377) 
" In 1979 wijzen Skolnick en 
Dombrink op de gevolgen van de 
tendens om deviante gedragingen te 
legaliseren. Het gaat daarbij om 
zogenoemde 'victimless crimes', 
waartoe ook vrijwillige prostitutie 
gerekend zou kunnen worden. Zij 
wijzen er op dat decriminalisering 
nieuwe problemen creEert van 
politieke en van morele aard. 
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EnIcele cijfers over prostitutie 

drs. J.C.J. Boutellier 

In 1966 verschenen de resultaten van het onderzoek 
Sex in Nederland (1966). De auteur die verantwoordelijk 
was voor het hoofdstuk over prostitutie, meldde dat er 
in Nederland vrijwel niets bekend was over het door 
hem te beschrijven fenomeen. In deze situatie is sinds 
die tijd wel enige verandering gekomen, maar exacte 
gegevens zijn nog steeds moeilijk te vinden. Dat is ook 
logisch omdat inherent aan het verschijnsel prostitutie 
is dat het zich moeilijk leent voor een kwantitatieve 
inventarisatie. De prostitutiewereld is over het algemeen 
weinig doorzichtig, prostituanten blijven liever 
anoniem, het verloop onder de betrokkenen is groot en 
een nauwkeurige gebiedsafbakening is moeilijk te 
geven. In de literatuur komt men over het algemeen 
dan ook weinig cijfers tegen, en indien dat wel het 
geval is worden ze met het nodige voorbehoud 
gegeven. Cijfermatige informatie is meestal afkomstig 
uit politiebron of uit andere gemeentelijke informatie-
bronnen. Het betreft dan schattingen op basis van een 
noodzakelijkerwijs gebrekkige registratie van bordelen 
en individueel werkende prostitue(e)s. 

Toch is er in vergelijking met de jaren zestig wel wat 
meer bekend over de prostitutiewereld. In de jaren 
zeventig zijn een aantal pogingen gedaan om het 
verschijnsel prostitutie in kaart te brengen (Van der 
Werff, 1977; Van den Berg e.a., 1978). In de jaren 
tachtig lijkt de onderzoeksmatige aandacht overigens 
verschoven te zijn naar de meer kwalitatieve aspecten 
van het prostitutiebedrijf. Hieronder zijn een aantal 
schattingen bij elkaar gebracht om enig inzicht te geven 
in de omvang van het prostitutievraagstuk in deze tijd. 
Achtereenvolgens geven we enige in de literatuur 
voorkomende cijfers over aantallen prostitue(e)s, 
aantallen prostituanten en de geschatte omzet van het 
prostitutiebedrijf in Nederland. 
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Aantallen prostitue(e)s 

Recente schattingen van het aantal prostitue(e)s in 
Nederland lopen uiteen van tienduizend (b.v. Scholtes, 
1980) tot vijftienduizend (b.v. Visser, 1984). De 
verschillen in deze schattingen kunnen deels worden 
verklaard uit de verschillende definities van prostitutie 
die worden gehanteerd. Soms worden alleen vrouwen 
en jongens die met 'het verlenen van sexuele diensten 
tegen betaling' in hun levensonderhoud voorzien tot de 
beroepsgroep prostitue(e)s gerekend. In andere 
gevallen wordt ook aan de huisvrouw die tijdens 
kantooruren wat `bijverdient' het predikaat prostituee 
verleent. 

In een WODC-onderzoek in 1977 (van der Werff) 
werden de burgemeesters van alle Nederlandse 
gemeenten verzocht de aan hen bekende gegevens over 
de aanwezigheid van commerciele sexbedrijven in hun 
gemeenten aan te geven. In ongeveer een kwart van de 
827 gemeenten (van 15 zijn geen gegevens bekend) was 
volgens opgaaf sprake van een of andere vorm van een 
commercieel sexbedrijf. Bij elkaar ging het om 3045 
adressen. In totaal schat de onderzoekster het aantal 
prostitue(e)s op een kleine tienduizend: 5500 vrouwen 
met prostitutie als hoofdberoep; 2400 incidentele 
prostituees en ca. 1300 mannelijke prostitues. Het 
betreft hier volgens het rapport een minimale schatting. 
Verder wordt op basis van de gegevens geconcludeerd 
dat er landelijk beschouwd slechts een geringe toerr me 
in commerciele sexactiviteiten in het begin van de 
jaren zeventig te onderkennen is. De Mr. A. de 
Graafstichting komt in een inventarisatie in deze zelfde 
jaren (Van den Berg e.a., 1978) met vergelijkbare 
cijfers. In 174 gemeenten komt prostitutie voor, dat wil 
zeggen in alle gemeenten met meer dan 50.000 
inwoners en in de helft van de gemeenten met tussen 
de 50.000 en de 20.000 inwoners. In gemeenten met een 
inwonersaantal onder de 20.000 is het aantal prostituees 
te verwaarlozen. Een op de tien prostitutie-adressen 
bleek gericht te zijn op homosexuele prostitutie. 

Hoewel het totale aantal prostitue(e)s eind jaren 
zestig, begin jaren zeventig niet lijkt te zijn gestegen, 
lijkt er wel sprake te zijn van enige wijzigingen in de 
samenstelling van de groep prostitue(e)s. In een 
onderzoek in de gemeente Den Haag (Kloeze, 1979) is 
sprake van een stijging van het aantal buitenlandse 
vrouwen van 12,5% in 1968-1970 tot 32,8% in 1974-1977. 
Deze stijging komt met name voor rekening van 
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Surinaamse en Duitse vrouwen. Bovendien lijkt er 
sprake te zijn van een daling in de leeftijd bij de 
aanvang van de prostitutionele werkzaamheden. In 
1968-1970 begon 15,3% van de prostituees volgens 
eigen zeggen jonger dan 20 jaar; van 1974 tot 1977 was 
dit 32,8 %. 

In hoeverre deze cijfers afwijken van de situatie anno 
1987 is moeilijk te zeggen. Recentelijk zijn geen 
landelijke inventarisaties meer gemaakt. Duidelijk is 
wel dater sinds het eind van de jaren zeventig een 
nieuwe categorie prostituees is bijgekomen, de op 
straat werkende heroineprostituees. In een verslag van 
een onderzoek naar geslachtsziekten onder heroinepros-
tituees schat Van den Hoek (1984) het aantal aan 
heroine verslaafde prostituees in Amsterdam op 1000. 
Wanneer wordt afgegaan op het in het laatste decennium 
toegenomen aantal advertenties voor prive-adressen is 
het bovendien niet uitgesloten dat ook andere vormen 
van niet-beroepsmatige prostitutie en ook de homosexu-
ele prostitutie zijn toegenomen. De laatste categorie 
wordt in Amsterdam geschat op een aantal van 2000 
(Scholtes, 1980). 

Op basis van deze ontwikkelingen ten opzichte van 
het midden van de jaren zeventig kunnen we ervan 
uitgaan dat een recente, overigens niet nader gemoti-
veerde schatting van 15.000 prostitue(e)s vrij accuraat 
is (Visser, 1984). Daarbij moet in het oog worden 
gehouden dat het verloop onder hen zeer groot is. 
Bovendien gaat het in de meeste gevallen niet om een 
full-time beroepsuitoefening. Volgens een recent 
rapport over vrouwenhandel zou 25 a 60% van dit 
aantal in het buitenland geboren zijn (Buijs en Verbra-
ken, 1985). Verder zou 6 a 7% van het totale aantal 
prostitut(e)s jonger zijn dan 18 jaar; 1% van hen is 
jonger dan 15 jaar (Scholtes, 1980). 

Ter vergelijking met het buitenland kunnen enige 
cijfers van een aantal Europese landen dienen die 
werden geinventariseerd ten behoeve van een Canadese 
onderzoekscommissie op het gebied van pornografie en 
prostitutie (Kiedrowski en Van Dijk, 1984). Voor 
Frankrijk komt men tot een schatting van 100.000 
prostitue(e)s, waarvan een derde deel professioneel 
werkzaam is. Minder dan een procent van hen zou van 
het mannelijk geslacht zijn. In Duitsland werd het 
aantal prostitue(e)s in 1973 geschat op 30.000; in de 
grote steden zou het daarbij gaan om een aantal van 
1500 op een miljoen inwoners. Sinds dat jaar zou dit 
aantal echter sterk gestegen zijn. In Denemarken 
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bedraagt het aantal prostituees ongeveer 2000, gecon-
centreerd in Kopenhagen. (In het rapport wordt het 
aantal Nederlandse prostitue(e)s overigens geschat op 
tienduizend.) 

Opvallend is dat alleen in Zweden een teruggang in 
het aantal prostituees wordt gesignaleerd. De straatpros-
titutie zou de laatste jaren met 40% zijn afgenomen, 
massage-instituten met 60% en sexclubs met 80%. Nog 
slechts enkele duizenden vrouwen en jongens zouden 
als prostitue(e) werkzaam zijn. Deze afname is 
waarschijnlijk het gevolg van de aandacht voor het 
prostitutiebedrijf van de media, de politie, het gerecht, 
politieke partijen en het welzijnswerk. Het Zweedse 
ontmoedigingsbeleid richt zich met name op de 
klanten en kwam tot stand onder druk van de vrou-
wenbeweging aldaar. De Noorse en Deense vrouwen-
beweging wijzen het Zweedse 'stigmatiserende en 
moraliserende' beleid af en komen tot vergelijkbare 
decriminaliserende standpunten als in Nederland 
ontwikkeld zijn (zie het inleidende artikel). 

Aantal prostituanten 

Het percentage van de marinelijke bevolking dat 
meer of minder regelmatig een prostitue(e) bezoekt is 
nog moeilijker aan te geven dan het aantal prostitue(e)s. 
De prostituant is bijna per definitie een anonieme 
persoon, die niet graag zal toegeven een `hoerenloper' 
te zijn. De Canadese onderzoekscommissie (Pornograp-
hy and Prostitution, 1985) komt op basis van bevol-
kingsonderzoek tot de schatting dat 4 procent van de. 
Canadese mannelijke bevolking ooit een prostitue(e) 
heeft bezocht. Dit cijfer wijkt sterk af van de 69 procent 
van de mannelijke blanke bevolking, die volgens 
Kinsey eind jaren veertig in de Verenigde Staten 
weleens met een prostitue(e) had `kennisgemaake. 
Benjamin en Masters kwamen in 1964 voor de VS zelfs 
tot een schatting van 80 procent (Van Herk, 1985). Ten 
aanzien van de Nederlandse situatie kwam een 
commissie die de mogelijkheden van het maatschappe-
lijk werk in de prostitutiewereld onderzocht tot de 
schatting dat 20 procent van de Nederlandse mannelijke 
bevolking, gemiddeld vijf keer per jaar een prostituee 
bezocht (Prostitutie en maatschappelijk werk, 1964). 

Mentink en Scholtes (1982) veronderstellen dat in de 
jaren zeventig in West-Europa het bezoek aan prosti-
tue(e)s is afgenomen vanwege de vrijere sexuele 
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moraal. Zij maken de volgende berekening over de 
klandizie in Nederland. Uitgaande van een gemiddelde 
van 10.000 prostitue(e)s die gedurende 250 dagen 5 
klanten per dag hebben, zou het totale aantal bezoeken 
op 12,5 miljoen per jaar liggen. lndien 15% daarvan 
voor rekening zou komen van frequente bezoekers 
(twee keer per week) en 85% van incidentele bezoekers 
(een maal per jaar), dan zouden 220.000 mannen 
geregeld een prostituee bezoeken en 1,5 miljoen 
incidenteel. Dit komt overeen met respectievelijk 3,2% 
en 20% van de mannelijke bevolking ouder dan 18 jaar. 

In het eerder genoemde onderzoek Sex in Nederland 
(1968) werd aan mannen onder andere de vraag gesteld 
of zij wel eens een bezoek hadden gebracht aan 'een 
publieke vrouw'. Van de gehuwde mannen gaf 2% te 
kennen dat dit meermalen het geval was (geweest) en 
10% een enkele keer. Voor de ongehuwde mannen 
lagen deze percentages op respectievelijk 5 en 7. In 
beide categorieen gaat het totaal em 12% van de 
ondervraagde mannen. Opmerkelijk is dat 76% van de 
gehuwde mannen beweert nooit naar een prostituee te 
zijn geweest, terwij1 slechts 36% van de ongehuwde 
mannen dat zegt. Het verschil zit in de antwoordcate-
gone `geen antwoord'. lets meer dan de helft van de 
ongehuwde mannen laat de vraag onbeantwoord, van 
de gehuwden is dat bij 7% het geval. Dit zou er op 
kunnen wijzen dat met name bij ongehuwde mannen 
het percentage 'bezoekers' te laag is. 

In een niet gepubliceerd (kleiner opgezet) vervolgon-
derzoek in 1981 werd dezelfde vraag opnieuw gesteld. 
In totaal geven 11,2% gehuwde en 12,1% ongehuwde 
mannen te kennen meermalen of incidenteel een 
prostituee te bezoeken. Het antwoord 'nooie wordt 
door respectievelijk 81,6 en 77,8% gegeven. Deze 
percentages dalen naar respectievelijk 74,3 en 65,6 
wanneer het em een bezoek aan een sexclub gaat. In 
onderstaande tabel worden deze cijfers weergegeven. 

Gegeven deze cijfers is het prostitutiebezoek 
gedurende de jaren zeventig niet afgenomen, wel 
hebben zich wellicht kleine verschuivingen voorgedaan 
tussen gehuwde en ongehuwde mannen. Het beeld uit 
tabel 1 kan echter zijn verstoord door de toename in 
het aantal samenwonende mannen, waarvan onduidelijk 
is in welke categorie zij door de onderzoekers zijn 
ingedeeld. Vooralsnog lijken de schattingen van 
Mentink en Scholtes van 3,2% frequente bezoekers en 
20% incidentele bezoekers vrij accuraat. 
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Tabel 1: Bezoek van mannen aan een publieke vrouw of sex-club, 
1968 en 1981' 

frequentie 	mannen (gehuwd) 	mannen (ongehuwd) 
bezoek 

publieke vrouwen 1968 

meermalen 2% 	3,4% 	5% 	3,3% 

	

een enkele keer 10 	 7,8 	7 	 8,9 

	

nooit 76 	 81,6 	36 	 77,8 

	

geen antwoord 7 	 3,4 	'51 	 3,3 

' N = 408 

De omzet 

sex-club 

	

meermalen 	 3,7 	 10,0 

	

een enkele keer 	 15,2 	 14,4 

	

nooit 	 74,3 	 65,6 

	

geen antwoord 	 3,2 	 3,3 

J. te Kloeze, ongepubliceerde lezing, ontleend aan Overman (1982) 

De financiele belangen worden over het algemeen als 
de motor achter de prostitutiewereld gezien. Vanwege 
de voor de deur staande wetswijziging, waarmee een 
vergunningenstelsel wordt mogelijk gemaakt, is het 
interessant om inzicht te krijgen in de financiele 
belangen die er op het spel staan. Het grootste deel van 
de prostitutie speelt zich nu af in het zwart geld circuit. 
Met name voor de belastingdiensten zou een via 
vergunningen gereguleerd prostitutieaanbod een 
belangrijke nieuwe inkomstenbron kunnen zijn. In de 
gemeente Den Haag tracht de Inspecteur van Belastin-
gen sinds enige tijd greep te krijgen op de omzet van de 
Haagse prostitutiewereld. (De Hoge Raad besliste in 
de jaren twintig dat de wijze waarop inkomsten worden 
verworven voor de belastingdienst niet relevant is.) 

Uit zijn gegevens komt het volgende naar voren 
(mondelinge informatie). Via een inventarisatie op 
basis van advertenties, klikbrieven, boekenonderzoeken, 
plaatselijke bekendheid en gegevens van de Gemeente- 
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lijke Sociale Dienst zijn waarschijnlijk 800 a 1000 in 
Den Haag woonachtige personen werkzaam in de 
prostitutiewereld. (Ongeveer eenzelfde aantal werkt in 
Den Haag, maar woont elders, zodat zij onder een 
andere inspectie vallen.) Ongeveer 150 a 200 van hen 
zijn bordeelhouder (inclusief clubeigenaren, sexshopei-
genaren en contactbureaubeheerders), de overigen zijn 
prostituee. In Den Haag zijn vier straten waar raam-
prostitutie wordt toegestaan, met een wisselende status. 
De prostituees betalen per dienst van 6-8 uur van 75 
tot 150 gulden huur voor een raam. 

Een grote bordeelhouder, die 4 a 5 huizen bezit die 
300 dagen per jaar bezet zijn op basis van gemiddeld 
twee diensten per dag, komt aan een bruto jaaromzet 
van ongeveer 4,5 miljoen gulden. Met aftrek van kosten 
betekent dit ongeveer een bedrag van 4 miljoen netto 
belastbaar inkomen, waarover 60% belasting betaald 
zou moeten worden. In totaal schat de Inspecteur van 
Belastingen Den Haag dat bij de bordeelhouders 
jaarlijks minimaal een belastingopbrengst van 10 
miljoen gulden te halen zou zijn. Ervan uitgaande dat 
een prostituee 20.000 gulden per jaar verdient, betekent 
dat dat zij een bedrag van 4000 gulden belasting en 
premies zou moeten betalen. Bij een aantal van 800 
prostituees gaat het dan om een belastingopbrengst van 
3,2 miljoen gulden per jaar. 

Dit betekent dat alleen in Den Haag op basis van de 
activiteiten van 800 prostituees jaarlijks minstens 13,2 
miljoen gulden belastingopbrengst zou worden 
ontdoken. Wanneer wordt uitgegaan van een landelijk 
aantal van 15.000 prostitue(e)s, komen we aan een 
bedrag van plus minus 250 miljoen gulden gederfde 
belastingopbrengst per jaar. Indien we de totale omzet 
in het prostitutiebedrijf op het viervoudige schatten, 
resulteert dit in een bedrag van een miljard gulden. 

Een dergelijk bedrag komt vrij aardig overeen met de 
schatting van Mentink en Scholtes dater jaarlijks 12,5 
miljoen relaties tussen prostitue(e) en klant worden 
gelegd. Het gemiddelde gespendeerde bedrag per 
bezoek ligt dan op ongeveer 80 gulden. In de straat-
prostitutie liggen de bedragen lager, in de sexclubs 
kunnen ze er ver bovenuit komen. In de bedragen is 
overigens nog geen rekening gehouden met bijkomende 
verdiensten in de horecasfeer. 

Luttikhuizen (1985), die een schattingsmodel maakte 
van de informele, illegale arbeidsmarkt voor prosti-
tut(e)s, komt met lets lagere cijfers. Hij gaat uit van 
500.000 tot 1 miljoen bezoeken per jaar aan gemiddeld • 
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15.000 prostitue(e)s met een gemiddelde arbeidsduur 
tussen de 90 en 180 dagen. Ten aanzien van de prijzen 
hanteert hij een variatie van 50 tot 150 gulden. Op 
basis van deze voorzichtige cijfers meent hij dat mag 
worden aangenomen `dat de marktomzet in de 
prostitutie tussen de 600 miljoen en de 1 miljard ligt'. 
Wanneer behalve van de prostitue(e)s ook de verdiensten 
van anderen worden meegerekend `mogen we conclu-
deren dat er zeer waarschijnlijk circa 1 miljard of meer 
in deze branche omgaat'. 

Besluit 

Op basis van de voorgaande cijfers menen we met 
enig voorbehoud te mogen concluderen dat in Neder-
land door 15.000 zich prostituerende personen ten 
behoeve van bijna een kwart van de mannelijke 
bevolking (het aantal vrouwelijke klanten is verwaar-
loosbaar) ongeveer een miljard gulden jaarlijks wordt 
omgezet. Daarbij dient te worden aangetekend dat 
slechts een klein deel daarvan ten goede komt aan de 
prostitue(e)s zelf. Zo concluderen Winick en Kinsie ten 
aanzien van de Amerikaanse situatie (geciteerd in 
Kaplan en Kessler, 1976) over de in een bordeel 
verdiende dollar: 'Fifty cents to the Madam, twenty 
cents to the pimp, eight cents for room and board, two 
cents for the doctor (for periodic venereal examinations) 
and twenty cents for the girl'. Ook de eerdergenoemde 
Canadese onderzoekscommissie concludeert dat het 
zich prostitueren minder lucratief is dan over het 
algemeen wordt aangenomen. Voor een gemiddelde 
prostitue(e) gaat zij uit van een netto belastbaar 
inkomen van 12.000 tot 15.000 Canadese dollars per 
jaar (19.000-21.000 gulden). Dit bedrag komt overeen 
met het door de Haagse belastingdienst geschatte 
belastbaar jaarlijks inkomen van 20.000 gulden. Dit is 
ongeveer gelijk aan het bruto minimumloon van een 
22-jarige (premiepeil 1987). Hoewel het hierbij 
vanzelfsprekend om globale schattingen gaat op basis 
van gemiddelden, maken deze cijfers duidelijk dat de 
financiele belangen in de prostitutiewereld niet in de 
eerste plaats bij de prostitue(e)s zelf liggen, maar bij 
degenen die van hen profiteren. 
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Recente ontwikkelingen rond 

prostitutie 

mr. J. T. I. Scholtes* 

Inleiding 

Voor de beschrijving van `recente ontwikkelingen' 
heb ik gezocht naar een kruispunt waar, door een 
conflict van meningen, een opening werd geforceerd 
waardoor nieuwe wegen konden worden ingeslagen. 
Gekozen is voor midden jaren zeventig omdat toen 
enerzijds de Commissie Melai een rapport publiceerde 
over prostitutiebeleid in Nederland en anderzijds de 
Mr. A. de Graaf Stichting kwam met het rapport 
Prostitutie in Nederland, waarin een ander uitgangspunt 
werd gekozen dan de Commissie Melai innam. Die 
twee rapporten plus een aantal andere belangwekkende 
publikaties geven een beeld van het denken aan het 
einde van de jaren zeventig. Daarna zijn er langzaam 
aan mensen op verschillende niveaus gaan nadenken 
over prostitutie. Niet alleen deze publikaties gaven 
daar aanleiding toe maar vooral ook de steeds sterker 
wordende aandacht van de vrouwenbeweging voor dit 
onderwerp. Belangrijk van de inbreng vanuit die hoek 
is geweest dat niet alleen zakelijk-rationele argumenten 
een rot speelden bij het uitstippelen van beleidslijnen 
maar ook emotionele argumenten. Daarnaast ontston-
den rond de prostitutie op gemeentelijk niveau 
problemen. Het zoeken naar oplossingen stimuleerde 
de discussie. Het hele veranderingsproces heeft ertoe 
geleid dat nieuwe ideeen doorbraken richting beleids-
makers, politie en bewindslieden. 

In de twee volgende paragrafen wil ik een beschrijving 
geven van een algemene ontwikkeling, de algemene 
beleidslijnen die daaruit voortvloeiden en de ontwikke-
lingen die zich rond bepaalde verschijningsvormen van 
prostitutie voordeden. Kern van het artikel is de keuze 

* De auteur is sinds 1976 verbonden aan de Mr. A. de Graaf 
Stichting. Deze landelijk werkende stichting houdt zich bezig 
met de prostitutieproblematiek in Nederland. 
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van de Minister van Justitie artikel 250 bis Wetboek 
van Strafrecht in die zin te wijzigen dat exploitatie van 
prostitutie in beginsel niet meer strafbaar is. Het 
wetsvoorstel is op dit moment nog in behandeling. Het 
artikel wordt afgesloten met een paragraaf over de 
ontwikkeling die zich zal voordoen en de vele facetten 
die daarbij een rol spelen nadat artikel 250 bis uit het 
Wetboek van Strafrecht is gewijzigd. 

Bij de verwerking van gegevens heb ik gekozen voor 
een overzicht in grote lijnen. Details zijn weggelaten, 
het artikel heeft niet de pretentie een volledig overzicht 
te geven van alle ontwikkelingen die zich voordeden. 
Ook uitgebreide juridische beschouwingen zijn 
achterwege gelaten. Voor de duidelijkheid volgen bier 
enkele termen die in het artikel worden gebruikt: 
— prostitutie: het verlenen van sexuele diensten tegen 
een materiele vergoeding; 
— prostitue(e): in principe worden daar zowel mannen 
als vrouwen mee bedoeld; beleidsideeen gelden in 
principe voor beide groepen; 
— prostituant: de bezoeker van een prostitue(e); 
— souteneur: de man die een emotionele relatie met de 
prostitue(e) heeft en op grond daarvan geld krijgt, 
vraagt of opeist; 
— exploitant: de bedrijfsleider en/of eigenaar van een 
prostitutiebedrijf; 
— prostitutiebedrijf: een bedrijf waarin prostitutie als 
hoofdactiviteit plaatsvindt. 

Algemene ontwikkelingen 

Zoals gemeld worden de recente ontwikkelingen 
rond prostitutie beschreven vanuit een kruispunt van 
ideeen die in de jaren zeventig ontstonden en de 
daaruit voortvloeiende beleidslijnen. Om te beginnen is 
er het Derde Interimrapport van de Adviescommissie 
Zedelijkheidswetgeving dat in 1977 (door de Staatsuit-
geverij) werd uitgegeven. De commissie neemt de 
strafwet als uitgangspunt. In dat kader wordt het 
verschijnsel prostitutie geplaatst. De commissie stelt 
dat het strafrecht een afhankelijk recht is dat slechts als 
'ultimum remedium' dient te worden toegepast. 
Prostitutie, zoals die door mannen en vrouwen met 
derden worth bedreven, ziet de commissie als een 
gedraging in de 'persoonlijke levenssfeer' die 'voorzover 
bij die gedragingen althans geen sprake is van bijzonder 
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letsel of nadeel dat op zichzelf de hantering van aan 
het strafrecht ontleende middelen zou rechtvaardigen', 
in principe buiten de werkingssfeer van het strafrecht 
dient te blijven. Bestrijding van 'het bevorderen' 
(exploitatie) en het profiteren (souteneurschap) van 
prostitutie dient echter we! — eventueel met gebruik van 
de strafwet — te geschieden omdat door deze handelingen 
de persoonlijke levenssfeer ernstig kan worden 
aangetast. Wel tekent de commissie hierbij aan dat dit 
laatste standpunt geen eeuwigheidswaarde heeft. Hoe 
men in een veranderende cultuur over prostitutie 
denkt, kan met zich meebrengen dat bepaalde vormen 
van bevorderen of profiteren niet meer strafbaar 
worden geacht. De commissie concludeert tot handha-
ving van artikel 250 bis, Wetboek van Strafrecht. Door 
niemand betwist is de conclusie van de commissie dat 
vrouwenhandel (artikel 250 Wetboek van Strafrecht) en 
handel in minderjarigen van het mannelijk geslacht 
(artikel 250 Wetboek van Strafrecht) met kracht dienen 
te worden gehandhaafd. De commissie heeft een eerste 
vingerwijzing gegeven voor de opbouw van ideeen 
vanuit een ander standpunt dan het strafrecht. Zelf is 
zij echter in die strafrechtelijke sfeer, als kader 
waarbinnen prostitutiebeleid gevoerd dient te worden, 
blijven hangen. 

In dezelfde tijd dat de Commissie Zedelijkheidswet-
geving haar rapport publiceerde, was er bij de Mr. A. 
de Graaf Stichting een andere stroming op gang 
gekomen die, achteraf gezien, gekenschetst kan worden 
als pragmatisch. Na een inventariserend onderzoek 
kwam men tot de conclusie dat de vrouwen (over 
prostitutie door mannen was toen nog niet veel 
bekend) in de prostitutie feitelijk het slachtoffer waren 
van het feit dat prostitutie als niet strafbare gedragingen 
in de prive-sfeer werd beschouwd. Hun positie was die 
van (totaal) afhankelijke in het ongunstigste geval, tot 
`spitsroede lopende zelfstandige' in het gunstigste 
geval. Aan prostitutie was geld te verdienen en of de 
vrouwen nou meewerkten of niet, de mannen die deze 
vrijmarkt organiseerden, wilden in elk geval een deel 
van de winst en liefst de hele winst. Gezocht werd naar 
een ander uitgangspunt. In het boekje `Gegevens en 
ideeen' werd gekozen voor 'een streven naar verbetering 
van de sociale positie van de prostitue(e)'. Hoewel men 
niet juichend stond tegenover het verschijnsel prostitutie, 
werd toch gekozen voor een beleid dat afgestemd is op 
de maatschappelijke realiteit. Die realiteit is dat 
prostitutie uit de maatschappij, zoals die nu bestaat, 
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niet is weg te denken. Op grond van die stelling werd 
gezocht naar een (juridische) kapstok. Deze werd 
gevonden bij het arbeidsrecht. Dit recht biedt mogelijk-
heden om prostitutie in een beroepskader te plaatsen. 
Prostitutie werd gedefinieerd als werk. Prostitutie als 
werk, prostitue(e)s als beroepsgroep. Prostitutiebedrij-
ven als legale kaders voor prostitutionele arbeid waren 
vertrekpunten om te komen tot integratie van de 
prostitue(e)s in het maatschappelijke proces. Ook de 
Stichting meldde dat ongewenste ontwikkelingen 
dienden te worden vermeden of tegengegaan. Tegenover 
de keuze van de Commissie Zedelijkheidswetgeving 
voor een `selectief beperkend' beleid werd door de 
stichting een beleid gesteld dat erop gericht moet zijn 
de positie van de vrouwen in de prostitutie te verbeteren 
door op hen het arbeidsrecht van toepassing te 
verklaren, anders gezegd, een actief sturend beleid 
werd gesteld tegenover een statisch regulerend beleid. 

De situatie rond de prostitutie in veel grote en 
middelgrote gemeenten is aanleiding geweest voor een 
tendens in de richting van meer overheidsinvloed en 
actief ingrijpen in de plaatselijke situatie rond prostitutie. 
Die behoefte was in Rotterdam het sterkst. Na sluiting 
van de prostitutie in Katendrecht moest men een 
alternatief vinden voor de weggesaneerde prostitutie-
bedrijven. Op de keuze van de nieuwe vestigingsplaats 
en de voorwaarden waaraan de bedrijven zich dienden 
te houden, wilde de Rotterdamse overheid direct of 
indirect invloed hebben. In andere steden deed zich 
het verschijnsel voor dat prostitutiebedrijven (sexclubs) 
zich zonder enige vergunning en zonder aan enig 
voorschrift te voldoen openlijk vestigden in buurten die 
tot dan toe geen prostitutie kenden, althans het was 
niet algemeen bekend dat er prostitutie werd bedreven. 
De vestiging van dergelijke bedrijven zorgde voor heel 
wat commotie in de buurt. 

Een analyse van Luc Overman leerde dat de feitelijke 
overlast (lawaai en dergelijke) meestal nogal meeviel 
doch dat de psychische overlast erg groot was. Men 
wenste een dergelijk bedrijf niet in de buurt en zocht 
en vond daar tal van redenen voor. Gemeenten konden 
eigenlijk niet veel anders doen dan op grond van de 
Algemene Politie Verordening tot sluiting van deze 
bedrijven overgaan. Daarbij kwam echter het gelijkheids-
beginsel in het geding: als elders in de stad prostitutie-
bedrijven werden getolereerd zonder dat die aan enige 
gestelde norm voldeden, met welke reden werd dan tot 
sluiting van dit bedrijf overgegaan? Er is heel wat 
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wetgeving bij gesleept, om bedrijven alsnog het werken 
onmogelijk te maken. Omdat het veelal oneigenlijk 
gebruik betrof, konden advocaten van de exploitanten 
meestal de onredelijkheid van het handelen aantonen 
of de bedrijfsvoering werd zodanig aangepast dat van 
overtreding van de gewraakte regel geen sprake meer 
was. Bijvoorbeeld bij sluiting op grond van de Drank-
en Horecawet ging men vervolgens over tot het heffen 
van entreegeld en werd alcoholvrije drank gratis 
geschonken. Ook hier werd de roep om een actief 
overheidsoptreden steeds luider. 

Van recenter datum is het geharrewar rond de 
straatprostitutie. Vooral de grote steden hebben hier in 
enige omvang last van. Straatprostitutie is meestal 
gevestigd in de buurt van andere vormen van prostitutie 
en doet zich geconcentreerd voor. Meestal staan de 
vrouwen in een paar straten die zo liggen dat rondrij-
dende automobilisten zonder ophouden rond kunnen 
rijden. Dit gebeurt dan op zo grote schaal dat straat-
prostitutie vaak een kWelling voor de buurt is. Het 
regent dan klachten. Daarnaast speelt een rol het feit 
dat prostitutie zich in oudere wijken heeft gevestigd die 
in stadsvernieuwingsplannen vallen (onder andere 
Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en 
Groningen). Er moet dan een andere lokatie gevonden 
worden die voor het stadsbestuur beheersbaar is. Ook 
hier dus de wens om direct of indirect invloed te 
hebben. 

De beleidsruimte op gemeentelijk niveau wordt 
ernstig beperkt doordat het bevorderen van prostitutie 
in artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht strafbaar is 
gesteld. Het gevoerde beleid kenmerkt zich dan ook 
door ad hoc beslissingen met een beperkte strekking, 
bijvoorbeeld alleen tot doel hebbend de overlast te 
beperken. Aan een beleid dat alle facetten van het 
probleem in de overwegingen meeneemt, komt men 
eenvoudig niet toe. De Staatssecretaris voor Emancipa-
tiezaken in het vorige kabinet, mevr. mr . A. Kappeyne 
van de Coppello en de Minister van Justitie, mr. F. 
Korthals Altes, kwamen in oktober 1983 met een nota 
die betrekking had op het beleid ter bestrijding van 
sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Letterlijk 
wordt hierin, als uitgangspunt van beleid, gesteld: 'Het 
recht op fysieke en psychische integriteit van vrouwen 
en haar recht op sexuele zelfbeschikking, laat vrouwen 
de vrijheid te kiezen voor prostitutie als beroep'. Op 
dat moment was in feite de kogel door de kerk. 
Wijziging van artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht 
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was nog slechts een kwestie van tijd. 
Op het moment van schrijven van dit artikel is een 

wetsvoorstel aanhangig bij de Tweede Kamer. Bekend 
is wel de tekst van het nieuwe artikel. Deze gaat 
luiden: 'Degene die een ander door geweld of andere 
feitelijkheid of door bedreiging met geweld of een 
andere feitelijkheid dwingt, dan wel door misbruik van 
uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of 
door misleiding beweegt hem of haar uit de opbrengst 
van zijn of haar sexuele handelingen te bevoordelen, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
achttien maanden of geldboete van de vierde categorie'. 
Deze wijziging geeft gemeentebesturen in elk geval de 
ruimte direct regulerend op te treden. Voor prostitutie-
bedrijven die in het vervolg in principe niet meer 
illegaal zijn, kunnen vestigings- en inrichtingseisen 
worden gesteld. Bovendien kunnen ook, wat de 
bedrijfsvoering betreft, bijzondere voorwaarden 
worden gesteld. In een genormaliseerd bedrijf — door 
de illegaliteit waarin het bedrijf zich nu afspeelt kan 
worden gesproken van een gemarginaliseerde bedrijfs-
voering — kunnen in principe ook genormaliseerde 
arbeidsverhoudingen heersen. Ook op andere vormen 
van prostitutie kan de overheid meer directe invloed 
hebben na wijziging van artikel 250 bis Wetboek van 
Strafrecht. Het verlenen van vergunning aan hotels 
waar straatprostitue(e)s met hun klanten naar toe 
kunnen, is tiler een voorbeeld van. De richting waarin 
de ontwikkelingen na wijziging van artikel 250 bis 
Wetboek van Strafrecht kunnen gaan, wordt in de 
laatste paragraaf besproken. 

Om de ontwikkelingen rond bepaalde vormen van 
prostitutie te bespreken heb ik gekozen voor een 
onderscheid tussen openlijke en besloten vormen van 
prostitutie. De enige echte openlijke vorm is de 
straatprostitutie; andere benamingen hiervoor zijn 
afhankelijk van de afwerkplaats bar-, hotel- en 
autoprostitutie. Daarnaast behoort raamprostitutie wat 
de werving van klanten betreft tot de eerste categoric, 
en wat het verdere contact betreft tot de tweede groep. 
Raamprostitutie wordt apart besproken. De tweede 
groep betreft de prostitutiebedrijven. Die komen op dit 
moment in meerdere vormen voor: gemengd met 
openlijke prostitutie (raamprostitutie), als bedrijf met 
uitsluitend prostitutie (bordeel, besloten huis), als 
sexclubs (combinatie van prostitutie met enige andere 
vormen van sexvermaak), call girls (bedrijven waarin 
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een vrouw zelfstandig klanten werft via de telefoon en 
die thuis ontvangt), escort-service (uitzendbureaus 
waarbij de service zich kan beperken tot prostitutie 
maar ook meer kan omvatten op het gebied van 
escort). Naast deze vormen zijn er nog tal van vormen 
bedacht voor prostitutiebedrijven, de zogenaamde 
sauna's en massagebedrijven zijn daar een voorbeeld 
van, doch deze hebben niets dat zo specifiek is dat ze 
apart in bovenstaande opsomming moeten worden 
opgenomen. 

Openlijke prostitutie 

Kenmerkend is dat werving van klanten op de 
openbare weg geschiedt. Zoals al gezegd doet straat-
prostitutie zich meestal geconcentreerd voor. Klanten 
komen meestal per auto maar ook te voet. Als een 
afspraak over de te verlenen diensten en de daarvoor 
verschuldigde prijs is gemaakt, wordt de klant 'afge-
werkt' in een `peeshoter, in een auto, thuis bij de 
prostituee of bij de klant, in een door de prostituee 
daarvoor speciaal gehuurde kamer, in een kamer 
achter of boven een bar, of op afgelegen plaatsen in de 
open lucht. De vestigingsplaats voor straatprostitutie is 
altijd een precaire zaak geweest. De plaats werd door 
de prostitue(e)s en hun beschermers meestal gekozen 
in de directe omgeving van het uitgaanscentrum, op 
plaatsen waar autoverkeer kan komen, bij voorbaat in 
een oude stadswijk. 

Aanvankelijk was de straatprostitutie in handen van 
beroepsprostitue(e)s. Zij kenden de problemen op en 
rond hun werkterrein. Door tactisch optreden wisten 
zij meestal tot een coexistentie met de buurt te komen. 
Rust op de werkplek was voor deze vrouwen noodza-
kelijk. Toen de harddrugs in Nederland hun intrede 
deden, raakten al snel vrouwelijke verslaafden verzeild 
in de prostitutie. Dit waren (en zijn) zowel vrouwen die 
eerst prostituee waren en daarna verslaafd raakten als 
verslaafde vrouwen die prostitutie als middel zagen om 
het geld te verdienen voor hun dagelijkse portie drugs 
(en veelal dat van hun partner). Het uiteindelijke 
resultaat is dat zeker 80% van de straatprostitutie op 
dit moment door verslaafden is overgenomen. De 
normen die aanvankelijk op de werkplek golden, 
werden verlaten. Geschreeuw op straat en weggegooide 
attributen die met verslaving en prostitutie verband 
houden, zorgden voor een aanzwellende klachtenstroom 
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van buurtbewoners. Een ander aspect dat veranderingen 
rond de straatprostitutie in de hand heeft gewerkt, is 
het steeds veelvuldiger gebruik van de auto door 
prostituanten. De omvang van her rondrijdende 
verkeer op plaatsen met straatprostitutie grenst aan het 
ongelofelijke. Niet eens de echte klanten, die zijn 
gebaat bij anonimiteit, maar de rondjes rijdende 
kijkers, door de vrouwen `drooggeilers' genoemd, 
veroorzaken de overlast. In Utrecht werd eens vastge-
steld dat een auto op een avond meer dan 40 keer het 
circuit van de straatprostitutie had rondgereden. Ook 
omdat de grote steden waar straatprostitutie zich in 
enige omvang voordoet, toe zijn aan stadsvernieuwing, 
is de straatprostitutie onder druk komen te staan. 

Bij het uitstippelen van beleidslijnen werd meestal 
eerst de vraag gesteld of straatprostitutie als vorm 
moest worden geaccepteerd. Ook morele aspecten 
spelen daarbij een rol: straatprostitutie brengt duidelijk 
fysieke gevaren voor de prostitue(e) met zich mee. Mag 
je als overheid meewerken aan het creeren van een 
vorm van arbeid die voor betrokkenen niet te overziene 
gevaren zoals inbreuk op de lichamelijke en geestelijke 

• integriteit met zich meebrengt? Meestal wordt deze 
vraag onbeantwoord gelaten en wordt gekeken naar de 
praktijk. 

De ervaring leert dat elke vorm van prostitutie 
bepaalde klanten trekt. Dat geldt ook voor straatprosti-
tutie. Straatprostitutie tijdelijk en plaatselijk uitroeien, 
zal met inzet van energie lukken doch na enige tijd 
steekt ze toch de kop weer op. Ms overheid kan men 
dan hoogstens een aantal voorzieningen treffen 
waardoor bescherming aan de vrouwen wordt geboden 
en de vrouwen duidelijk wordt gemaakt dat er ook 
voor hun problemen aandacht bestaat. Het probleem 
was echter dat de buurten waar straatprostitutie 
ontstaan was en zich een plaats had verworven, de 
nieuwe groep straatprostituees (voor 80% verslaafden) 
niet meer accepteerden. `Weg ermee', was de boodschap 
aan de gemeente. Toen het probleem van het zoeken 
naar een nieuwe gedoogplek aan de orde kwam, zaten 
gemeenten in feite met de handen in het haar. Vroeger 
zocht de prostitutie zelf een gedoogplaats uit, nu werd 
min of meer aan de gemeente gevraagd een nieuwe 
gedoogplaats aan te wijzen. Aan welke normen diende 
die plaats te voldoen? Het openbare orde-aspect kwam 
op die manier boven aan het lijstje. Een kenmerk van 
grote steden is echter dater overal mensen wonen en 
dat zelfs op de meest onwaarschijnlijke en afgelegen 
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plekken. Voorzover mij bekend is er een verplaatsing 
van straatprostitutie gerealiseerd in Rotterdam, Den 
Haag, Amsterdam en Utrecht. De situatie in deze 
steden wordt hierna kort beschreven. Daarnaast wordt 
er in diverse middelgrote gemeenten gedacht aan een 
mogelijke verplaatsing. 

In Rotterdam verdween het oude tippelgebied rond 
de Binnenweg waarvoor in eerste instantie geen echt 
alternatief werd geboden. Na aanhoudende klachten 
uit de buurt rond de Binnenweg werd besloten een 
gedoogzone in te stellen op de G. J. de Jonghweg. Een 
gelukkige omstandigheid is dat ter plekke geen 
bewoning door particulieren is. Vermeldenswaard in 
deze kwestie is dat de rechter uitmaakte dat een 
gedoogplek zoals die door het college van B&W in 
Rotterdam is aangewezen een aanvaardbaar middel iis 
om overlast elders in de stad te beperken. Deze 
handelingen van het college zijn niet aan te merken als 
het bevorderen van prostitutie. 

In Den Haag waren klachten over ernstige buurt-
overlast, die via een onderzoek van de Mr. A. de Graaf 
Stichting werden gecontroleerd en gegrond bevonden. 
In combinatie met plannen voor stadsvernieuwing gaf 
dit aanleiding te besluiten tot het verplaatsen van de 
tippel/straatprostitutie. Opvallend is in dit geval dat in 
een ambtelijke nota die Oar de verplaatsing verscheen 
een aantal voorwaarden genoemd werden waaronder 
verplaatsing ook voor de vrouwen acceptabel zou zijn. 
Deze voorwaarden, aanwezigheid van een nacht-op-
vangproject, verbetering van de verlichting, afvalbakken 
op straat en dergelijke zijn vooraf of direct na de 
verplaatsing, gerealiseerd. Regelmatige evaluaties over 
de gang van zaken moeten de gedoogzone beheersbaar 
houden. In Den Haag zie je sterker dan in Rotterdam 
dat ook de belangen van de betrokken vrouwen een rol 
spelen bij de keuze en inrichting van de gedoogzone. 
Overigens heeft Rotterdam ook een goed lopend 
huiskamerproject op de G. J. de Jonghweg. 

De Amsterdamse gemeenteraad eiste via een motie 
van het raadslid Van Schijndel (PSP) van het college 
dat de verplaatsing vanuit de Utrechtse buurt vooraf 
gegaan zou worden door het treffen van een aantal 
maatregelen. Uiteindelijk zijn de meeste maatregelen 
wel, doch achteraf, gerealiseerd (de huiskamer pas 
ruim een half jaar later). In Amsterdam is het opmer-
kelijk dat het college wel zo reeel is dat zij straatprosti-
tutie ziet als een verschijnsel dat zich in een stad als 
Amsterdam voordoet doch dat zij een beleid voert dat 
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erg ad hoc overkomt. De nieuwe zone op de De 
Ruyterkade was nog niet volledig ingericht of de 

• burgemeester deelde al mee dat de hele zaak binnen 
zes maanden weer voorbij zou zijn. Zeker is dat hij 
deze beslissing genomen heeft buiten alle organisaties 
om die bij de opbouw van de nieuwe zone direct 

• betrokken waren. Hoewel de raad de belangen van de 
vrouwen heel duidelijk ziet en verdedigt, is het college 
er niet in geslaagd op de wens van de raad in te gaan 
door een duidelijk, begrijpelijk en "consistent beleid uit 
te stippelen dat voor langere tijd het probleem van de 
straatprostitutie regelt. 

In Utrecht was vooral de overlast van rondrijdende 
auto's aanleiding tot het besluit de tippelprositutie uit 
het centrum naar de rand van de stad te verplaatsen. 
Het industrieterrein waar de zone op gevestigd werd, 
moest vrij ingrijpend worden aangepast terwijI een 
'huiskamerprojecf in een bus werd gerealiseerd. De 
gemeente bleek tot deze kostbare verplaatsing bereid 
omdat mede gelet werd op de belangen van de 
vrouwen. Vanuit de gemeenteraad waren via een motie 
voorwaarden verbonden aan de verplaatsing. 

Ook in andere steden in Nederland gaan stemmen 
op om te komen tot een reorganisatie van de straat-
prostitutie die meestal neerkomt op een verplaatsing 
gekoppeld aan het vestigen van adequate hulpverlening 
direct bij de gedoogzone. Of plannen worden gereali-
seerd hangt in een aantal gevallen samen met het 
gevoerde drugsbeleid. Wil men geen concentratie van 
drugsgebruikers (Groningen) dan is de gemeente tegen 
de aanwijzing van een tippelzone. Op zich is het juist 
dat de vrouwen die op een zone gaan werken op dit 
moment in merendeel verslaafd zijn, doch op de zone 
is prostitutie hun hoofdactiviteit die voor hen gevaren 
en ongemakken met zich meebrengt. De praktijk leert 
dat een gericht optreden tegen handel in drugs op de 
gedoogzone de activiteiten ter plaatse beperkt tot een 
prostitutiemarkt. Voordeel van een tippelzone vind ik 
de mogelijkheden die de overheid heeft om ter plekke 
ongewenste ontwikkelingen te bestrijden of te voorko-
men en in het kader van een sociaal beleid jets 
positiefs te doen voor de vrouwen. lk denk daarbij in 
de eerste plaats aan een huiskamerproject, veldwerkers 
en aanwezigheid van mensen uit de medische sector. 
Het ontmoedigen van straatprostitutie elders in de 
gemeente is dan verdedigbaar. Via de hulpverlening 
kunnen er ook contacten ontstaan tussen de vrouwen 
die tippelen en ambtenaren van de gemeente. Afspraken 
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kunnen worden gemaakt. De sfeer tussen partijen 
wordt meer ontspannen. Men krijgt meer begrip voor 
elkaars problemen. Hiervoor is steeds gesproken over 
voorwaarden die werden gesteld bij de inrichting van 
een nieuwe gedoogzone. Volledigheidshalve vermeld ik 
de belangrijkste eisen waaraan de gedoogzone moet 
voldoen: 
— ligging: centraal, niet direct bij uitvalswegen; 
— goede verlichting; 
— op of aan de rand van een zone de aanwezigheid van 
een huiskamerproject in samenwerking met mensen uit 
de medische sector; 
— aanwezigheid van veldwerkers; 
— afvalbakken en afdakjes om te schuilen; 
— nabijheid van `afwerkhotels'; 
— actief politie-optreden tegen randverschijnselen zoals 
drugshandel, wapenhandel en dergelijke; 
— nabijheid van bewoning en naast prostitutieverkeer 
ook normaal doorgaand verkeer. 

Een mogelijkheid om de gevaarlijkste vorm van 
straatprostitutie, de autoprostitutie, terug te dringen, is 
alleen voetgangers op de gedoogplaats toe te laten. 
Indien goedkope en schone `afwerkhotels' op of in de 
directe omgeving aanwezig zijn, verwacht ik dat meer 
vrouwen van hotels gebruik gaan maken. Een bijkomend 
voordeel van deze maatregel is dat overmatig autover-
keer door rondrijdende kijkers wordt tegengegaan. 

Raamprostitutie 

Raamprostitutie heeft enerzijds het open karakter 
van straatprostitutie in die zin dat bij de werving van 
klanten de vrouwen zichtbaar achter een raam zitten, 
anderzijds heeft het het besloten karakter van prostitu-
tiebedrijven omdat het contact afgewerkt wordt in een 
bedrijfsruimte. Binnen de raamprostitutie is de meest 
gekozen bedrijfsvorm het kamerverhuurbedrijf. Een 
exploitant verhuurt een geheel ingerichte kamer voor 
een dagdeel (morgen, middag, avond, nacht) en levert 
soms faciliteiten zoals een douche, koffie, thee en jets 
te eten. Met het werk van de vrouw bemoeit hij of zij 
zich niet. Raamprostitutie vestigde zich meestal in 
oude wijken, geconcentreerd in enkele straten waar 
autoverkeer mogelijk is. De overlast van rondrijdende 
auto's is vergelijkbaar met die van de straatprostitutie. 
Het feit dat de vrouwen achter het raam zitten maakt 
het straatbeeld echter wat rustiger (minder geschreeuw, 

Recente ontwikkelingen rond prostitutie 55 



geen afval op straat en dergelijke). Doordat de 
raamprostitutie vrij willekeurig plekken uitzocht, is ook 
voor deze vorm bij de gemeenten primair de wens 
ontstaan invloed uit te oefenen op de vestigingsplaats 
en de handhaving van de openbare orde ter plaatse. 
Raamprostitutie is zoals ook straatprostitutie typisch 
een (middepgrote stadsverschijnsel. De eerste acties 
om overlast voor buurtbewoners te beperken zien we in 
Rotterdam en Den Haag. 

In Rotterdam werd de fout begaan de bewoners van 
Katendrecht, de wereldvermaarde Rotterdamse 
prostitutiewijk, toe te zeggen dat alle prostitutie ter 
plekke zou verdwijnen op een bepaalde datum. Dat de 
ontwikkelingen op Katendrecht zodanig waren dater 
van overheidswege iets moest gebeuren, was wel 
duidelijk, doch deze toezegging was hoogst ongelukkig. 
De toegezegde datum is ook ver overschreden (met alle 
frustraties voor bewoners en de prostitutiewereld die 
daarbij horen). De gemeentelijke overheid had zich 
niet gerealiseerd dat er een alternatief geboden moest 
worden. Daar is zeer intensief naar gezocht, vele 
voorstellen hebben de revue gepasseerd doch tot op 
het moment van schrijven van dit artikel is de alternatieve 
plaats niet gevonden en de prostitutie die tijdelijk van 
Katendrecht is weggeweest, keert langzaamaan weer 
terug. De gemeente Rotterdam speelde (en speelt) als 
alternatief met de gedachte een zogenaamd Eroscentrum 
te stichten waar allerlei vormen van prostitutie 
samengebracht kunnen worden. Tot nu toe is het niet 
gelukt een gekozen lokatie ook daadwerkelijk in te 
richten. Protesten van omwonenden en ter plekke 
gevestigde bedrijven werden door de ingeschakelde 
rechters steeds weer gegrond verklaard. Daarnaast 
speelt ook 'het bordeelverbod', dat bevorderen van 
prostitutie verbiedt, een rol. Met een verhuisvergoeding 
mochten bewoners van straten met raamprostitutie in 
Den Haag verhuizen. De monopolisering van de 
raamprostitutie in deze straten werd daardoor vrijwel 
volledig. 

Na de monopolisering van de raamprostitutie in 
bepaalde straten is men onlangs overgegaan tot 
concentratie van de raamprostitutie uit heel Den Haag 
in deze straten. Er werd een `afsterf-beleid gevoerd 
voor bedrijven die buiten de aangewezen straten waren 
gevestigd. Deze bedrijven werden uitgekocht en ruimte 
was beschikbaar voor hervestiging elders. Bij de 
uitvoering van deze verplaatsing is de gemeente 
redelijk actief geweest. Vooral de wens tot stadsvernieu- 
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wing heeft in Den Haag een belangrijke rol gespeeld. 
Ten slotte besloot de gemeente een einde te maken aan 
het autocircuit dat avond in avond uit van de ene straat 
naar de andere reed. De aangewezen straten werden 
ingericht als wandelpromenade. Aan protesten van de 
prostitutiewereld dat raamprostituees hun klanten 
recruteerden uit de groep mannen die anoniem in 
auto's door de straten reed, werd voorbij gegaan. 
Terecht, blijkt achteraf, want de raamprostitutie 
floreert in Den Haag als nergens anders in Nederland. 
De exploitanten hebben zeer grote investeringen 
gedaan die zeker achterwege waren gebleven als er 
sprake was van een kwijnend bestaan. 

De ontwikkeling van de raamprostitutie in Amsterdam 
heeft slechts een interessant aspect. In het bestemmings-
plan `Burgwallen', waarbinnen het 'Red light district' 
(een van Amsterdams belangrijkste attracties) valt, 
werd onder de categorie `overige bedrijven' ruimte 
beschreven voor prostitutiebedrijven waaronder zeer 
veel panden met raamprostitutie. Vastgesteld werd dat 
dit soort bedrijven binnen een bepaald gebied gevestigd 
mogen worden onder de restrictie dat de totale 
gevelbreedte en de totale vloeroppervlakte van de op 
het moment van tellen gevestigde prostitutiebedrijven, 
gelijk moest blijven. Tot op heden is dit bestemmingsplan 
nog niet vastgesteld. Interessant in dit kader zijn ook 
de ontwikkelingen in het Arnhemse Speykerkwartier en 
in Groningen. In Arnhem werd de oppervlakte die de 
raamprostitutie in het Speykerkwartier innam, gehal-
veerd. Een deel van de wijk moest verhuizen naar een 
ander deel. De overheid is bij deze verhuizing actief 
geweest. Opvallend is dat justitie niet heeft ingegrepen 
op grond van het bevorderen van prostitutie. 

In Groningen werd de raamprostitutie ook geconcen-
treerd. Ook hier speelde de overheid een actieve rol die 
zelfs zover ging dat de gemeente panden opkocht en 
dan verkocht aan exploitanten van prostitutiebedrijven; 
verder werden panden verhuurd met in het huurcontract 
de vermelding dat het pand voor prostitutie bestemd is 
en werden bestaande prostitutiebedrijven uitgekocht 
voor een prijs waarin tevens een bedrag als vergoeding 
voor 'goodwill' was opgenomen. Ook hier ging justitie 
mee akkoord. Misschien omdat er geen klachten 
waren? Feit is aldus dat de gemeentelijke overheid in 
een aantal gemeenten actief meewerkte aan de 
verplaatsing van juridisch gezien illegale prostitutiebe-
drijven die hun activiteiten na de verplaatsing ook weer 
illegaal voortzetten. Alleen in Rotterdam is weleens 
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geprobeerd een vergunning af te geven voor het 
afmeren van boten waarvan bekend was dat ze voor 
prostitutiedoeleinden zouden worden gebruikt. Ook dit 
kon via de rechter worden verboden. Bij de raamprosti-
tutie zien we in de loop der jaren een monopolisering 
in bepaalde straten met daarnaast een concentratie van 
de totale raamprostitutie in de aangewezen straten. 
Raamprostitutie elders wordt daarna actief tegengegaan 
(mogelijk op grond van Algemeen Politie Verordening-
artikel). Verdere ontwikkelingen laten op zich wachten 
tot de wijziging van artikel 250 bis Wetboek van 
Strafrecht is doorgevoerd. Dan wordt een beleid 
mogelijk dat erop gericht is prostitutiebedrijven te 
legaliseren en zodoende deze bedrijfsvorm beheersbaar 
te maken. 

Besloten prost itutie 

Voor bedrijven in deze categorie zijn vele namen 
bedacht. Op onderdelen zijn er verschillen, doch de 
onderlinge overeenkomst is groot: prostitutie is het 
hoofdbestanddeel van de bedrijfsactiviteiten. De 
bedrijven komen in alle steden met meer dan 100.000 
inwoners voor (v.d. Berg, Mentink, Scholtes, 1978) 
maar ook daarbuiten. Zelfs kleine plattelandsgemeenten 
worden geconfronteerd met `sexboerderijen'. Van 
concentratie is geen sprake, de bedrijven vestigen zich 
door de hele stad. Meestal zijn ze slechts herkenbaar 
aan een naamplaat, een opvallend buitenlicht of iets 
dergelijks. De overlast is beperkt. De bedrijven zelf zijn 
gebaat bij rust en orde rond de zaak. Ook de klanten 
wensen anonimiteit. De kwaliteit van de geboden 
entourage, inrichting van de club, faciliteiten, kleding 
van het personeel en dergelijke lopen uiteen van zeer 
eenvoudig tot uiterste luxe. Vooral bij de laatste 
categoric bedrijven is een tendens waar te nemen in de 
richting van een legaal bedrijf. De wens zekerheid te 
verkrijgen over de toekomst van het bedrijf, waarin 
vaak grote investeringen zijn gedaan, houdt hier sterk 
verband mee. Veel van deze bedrijven voldoen 
vrijwillig aan allerlei bouwvoorschriften en hebben 
bijvoorbeeld met de belastingsdienst afspraken 
gemaakt over afdracht van verschuldigde gelden. 
Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de 
hygiene in het bedrijf en hecht de leiding van het 
bedrijf veel waarde aan controle van de werkneemsters 
op SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen). 
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De ontwikkeling in de jaren zeventig is vooral 
gelegen in de entourage. Aanvankelijk waren prostitu-
tiebedrijven zuiver gericht op het samen brengen van 
vraag en aanbod op dit deel van de prostitutiemarkt. 
Extra's werden niet geboden. Door de economische 
opgang werd de vraag naar prostitutie gekoppeld aan 
de vraag naar andere vormen van sexvermaak. Ook de 
sfeer moest steeds meer luxe uitstralen. Waar vraag is, 
ontstaat aanbod. De bedrijven kwamen er in allerlei 
variaties. Ze vestigden zich niet alleen in wijken waar 
al een structuur bestond waarbinnen prostitutie 
mogelijk was doch ook in andere delen in de stad. 
Justitieel is tegen de prostitutie-activiteiten in deze 
bedrijven niet veel te ondernemen. In de meeste steden 
was en is er geen vastgesteld beleid wat betreft plaats 
van vestiging van prostitutiebedrijven. Iedereen die in 
een prostitutiebedrijf wat zag (en ziet), begint gewoon 
een bedrijf, bijna ongehinderd door wetten en voorschrif-
ten. Pas als er zaken gebeuren die een toetsing met de 
strafwet niet kunnen doorstaan of als er sprake is van 
overtreding van bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet 
of de Bioscoopwet, wordt er opgetreden. Zoals 
hiervoor al werd gezegd, slimme zakenlieden wisten 
voor die problemen wel een oplossing te bedenken. 
Uiteraard zagen gemeenten de ontwikkelingen met 
lede ogen aan. Bestuurlijk was er weinig aan te doen en 
werd er opgetreden dan werd de structuur van het 
bedrijf zo gewijzigd dat van overtreding geen sprake 
meer was of vond de rechter het optreden in strijd met 
algemeen geldende rechtsbeginselen zoals het gelijk-
heidsbeginsel. Door gemeenten is naar oplossingen 
gezocht om binnen het bestaande kader tot een 
oplossing te komen. 

De minst vergaande oplossing is regelmatige 
controle van de prostitutiebedrijven door de zedenpoli-
tie. Hoewel voor regelmatige controle de juridische 
grond ontbreekt — er is immers geen redelijk gegrond 
vermoeden van een strafbaar feit — lieten de meeste 
exploitanten controle we! toe. De reden hiervoor is in 
veel gevallen de gewekte schijn van legaliteit. De 
politie controleert het bedrijf immers en vindt dat alles 
oke is. Overigens beperkt de controle door de zedenpo-
litie zich tot de zichtbare zaken. Werken er te jonge 
vrouwen, wordt er drank geschonken, worden er films 
gedraaid enzovoort. Van deze controle gaat uiteraard 
wel een preventieve werking uit. 

Een andere gemeente stelde naast regelmatige 
controle een quotum vast. In de gemeente mag een x 
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aantal prostitutiebedrijven gevestigd worden en 
nummer x + 1 kon zich op een wachtlijst laten zetten. 
Juridische onderbouwing van deze quotering is er niet. 
Toch houden de exploitanten zich er wel aan terwij1 de 
politic zeker in staat is nummer x + 1, mocht die zich 
toch vestigen, 'dicht te controleren'. 

Rotterdam pakte het weer anders aan. Overgegaan 

werd tot het verstrekken van een vergunning als 
sexinrichting aan prostitutiebedrijven. Een sexinrichting 
is een bedrijf met enige vorm van sexvermaak doch 
geen prostitutie (want de exploitatie daarvan is in 
artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht verboden). Voor 
sexinrichtingen bestaat er in Rotterdam een speciale 
verordening waardoor de gemeente invloed kan 
uitoefenen op de plaats van vestiging en het management 
van het bedrijf. Door prostitutiebedrijven dergelijke 
vergunningen te verstrekken, wordt het mogelijk alle 
activiteiten, uiteraard prostitutie uitgezonderd, aan een 
vergunning te onderwerpen en ook te eisen dat het 
bedrijf voldoet aan eisen van brandveiligheid, bouw-
voorschriften enzovoort. De feitelijke situatie is dan dat 
er een legale sexinrichting is waarbij de aanwezigheid 
van prostitutie getolereerd wordt. Juridisch gezien niet 
mooi, maar ook bij de gemeente Rotterdam zal de 
wens om invloed op deze bedrijven te krijgen groter 
zijn geweest dan de wil om zuiver volgens de regels te 
opereren. We mogen niet vergeten dat in Nederland 
voor de handel in goederen en diensten een uitgebreid 
en verfijnd systeem van voorschriften bestaat en dat de 
bedrijfstak prostitutie zo goed als ongehinderd zijn 
gang kan gaan. Van 'oneerlijke concurrentie' en 
feitelijke bevoordeling van prostitutiebedrijven is dan 
ook zeker sprake. De wildgroei onder de prostitutiebe-
drijven is groot geweest de laatste 15 jaar. Velen zullen 
daarvoor straks de tol betalen. 

Na de wijziging van het Bordeelverbod (artikel 250 his 
Wetboek van Strafreeht) 

Kern van de wijziging is dat een legaal prostitutiebe-
drijf mogelijk wordt. Exploitatie van prostitutie zal, als 
de wijziging van artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht 
eind 1987 gerealiseerd is, niet meer strafbaar zijn. Het 
belangrijkste verschil tussen de oude redactie en de 
nieuwe van artikel 250 his Wetboek van Strafrecht is 
hierin gelegen dat in de oude situatie elke vorm van 
exploitatie van prostitutie door derden strafbaar werd 
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gesteld en dat er in de nieuwe situatie in principe van 
wordt uitgegaan dat exploitatie van prostitutie niet 
strafbaar is. Strafbaar zijn slechts die exploitanten en 
souteneurs die `een ander door geweld of andere 
feitelijkheid dwingt, dan wel door misbruik vanuit de 
feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of 
door misleiding beweegt hem of haar uit de opbrengst 
van zijn ofhaar sexuele handelingen te bevoordelen'. 
In feite wordt het prostitutiebedrijf door deze wijziging 
in een klap onderworpen aan alle wetten, regels en 
voorschriften die er bestaan voor bedrijven. Zou dit in 
een keer gerealiseerd worden, dan ontstaat er op grote 
schaal illegale prostitutie in zijn meest ongewenste 
vorm. Ik denk dat we naar de realiteit moeten kijken. 

Er zijn in Nederland een groot aantal prostitutiebe-
drijven die ten tijde van een juridisch vacuum zijn 
ontstaan. Deze bedrijven zijn naar eigen normen 
opgebouwd. Ook de mensen die er werken, zowel 
werkgevers als werknemers, zijn niet gewend te werken 
met inachtneming van allerlei voorschriften. Daarnaast 
heeft de morele verwerping door de maatschappij er 
mede toe bijgedragen dat er een sfeer is ontstaan 
binnen de prostitutiebedrijven van liever zonder 
jullie'. In dit geval betekent het niet voldoen aan 
allerlei voorschriften dat bruto- en netto-inkomsten 
veel dichter bij elkaar liggen. Bovendien kan anoniem. 
worden gewerkt. Voor veel vrouwen is dat belangrijk. 
Niet alleen omdat men er voor derden niet vooruit wil 
komen als prostituee werkzaam te zijn, maar ook om 
bijvoorbeeld steunfraude onzichtbaar te houden. De 
normen die binnen deze bedrijven gelden, wijken 
aanzienlijk af van die in andere bedrijven. 

Naar mijn mening moeten veranderingen gefaseerd 
ingevoerd worden zodat het bedrijf de kans krijgt zich 
aan de nieuwe situatie aan te passen en te wennen aan 
het idee dat, juridisch gezien, de totale vrijheid van 
handelen voorbij is. De eerste stappen voor de opbouw 
van een vergunningenstelsel voor prostitutiebedrijven 
worden op dit moment gezet. Belangrijk is een 
inventarisatie vooraf van zaken die geregeld kunnen 
worden. Op grond van die inventarisatie kan een 
prioriteitenlijst samengesteld worden. Daarna kan de 
eerste versie van de verordening geschreven worden. In 
de komende jaren kunnen vervolgens — in fasen — meer 
zaken nog gedetailleerder geregeld worden. Na verloop 
van een ruime overgangsperiode moeten de bedrijven 
die dan nog bestaan voldoen aan de eisen die aan elk 
bedrijf worden gesteld. Ook de positie van werkneem- 
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sters/nemers en de bedrijfsleiding kunnen dan 
genormaliseerd zijn. 

Het is jammer dat de centrale overheid niet van plan 
is centraal het kader voor een regeling aan te geven. 
Op het Ministerie van Justitie acht men het politiek 
onhaalbaar om een wet, in de zin van bijvoorbeeld de 
Drank- en Horecawet, voor het prostitutiebedrijf vast 
te stellen. Het voordeel daarvan zou zijn dat dan een 
kader geschapen wordt waarbinnen de afzonderlijke 
gemeenten hun vergunningenstelsel kunnen opbouwen. 
De verschillende stelsels zouden dan zoveel gemeen 
hebben dat in feite in elke gemeente dezelfde regels 
zouden gelden. Hiermee wordt voorkomen dat 
bepaalde proStitutiebedrilven verhuizen omdat de 
regelingen in een andere gemeente als 'minder 
veeleisend' worden beoordeeld. Nu is de situatie zo dat 
elke gemeente een eigen stelsel gaat opbouwen. 
Hopelijk komt de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten met een modelverordening zodat de 
ongewenste verhuizingen alsnog worden tegengegaan. 
Mocht ook dit niet het geval zijn dan vrees ik een 
onevenwichtigheid in het stelsel waardoor verschuivin-
gen plaats vinden die gecorrigeerd worden door weer 
nieuwe regels. Hierdoor kan een spiraal van steeds 
ingewikkelder en onbegrijpelijker regels ontstaan. 
Ongewild wordt daarmee het slechtste deel van de 
exploitanten in de kaart gespeeld. Inhoudelijke 
gelijkheid van verschillende stelsels lijkt mij uiterst 
gewenst. 

Een aantal zaken die specifiek voor het prostitutiebe-
drijf geregeld moeten worden, wil ik hier vermelden. 

Vergunning op naam, niet overdraagbaar 
Om in de beginfase het management in deze 

bedrijven onder controle te krijgen, is het nodig de 
verlening van vergunningen te beperken tot natuurlijke 
personen. Het lijkt mij het verstandigst de juridische 
eigenaar van het bedrijf de vergunning te verlenen. 
Zoals nu ook gebeurt, kan als sanctie op overtreding 
van de gestelde regels sluiting van het bedrijf worden 
gesteld naast intrekking van de vergunning. lk denk 
dat de eigenaar daardoor het meest getroffen zal zijn 
en dat de eigenaar het moeilijkst te vervangen is. 
Bovendien is het tactisch aantrekkelijk de eigenaar 
verantwoordelijk te stellen voor het reilen en zeilen in 
zijn of haar bedrijf. De vergunning is niet overdraagbaar 
zodat bij verkoop de nieuwe eigenaar een nieuwe 
vergunning moet aanvragen. 
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Registratie 
Registratie van de bedrijven bij de Kamers van 

Koophandel zalseen problemen opleveren omdat dit 
gekoppeld wordt aan de afgifte van de vergunning. 
Anders ligt dat bij de registratie van de werkneemsters/ 
nemers. Hiervoor werd al een aantal redenen genoemd 
waarom zij anonimiteit nastreven. Zeker tot er sprake 
zal zijn van een meer genormaliseerde positie van het 
prostitutiebedrijf, blijft deze wens tot anonimiteit 
bestaan. De grondvraag is: `Waarom wordt er geregi-
streerd. 

Op dit moment registreert, in een aantal gemeenten, 
de zedenpolitie. Juridisch is daar geen grond voor aan 
te wijzen doch veel vrouwen laten het toe omdat ze niet 
weten dat het niet verplicht is en registratie geeft hen 
de schijn van legitimiteit. De politie zegt de registratie 
te gebruiken in gevallen dat tegen de geregistreerde 
man of vrouw een misdrijf is gepleegd. Op dit moment 
is dit argument te begrijpen, maar het valt in de 
toekomst in principe weg. Overigens wit ik hier ter 
zijde opmerken dat onverplichte registratie naar mijn 
mening inhoudt dat de politie de verkregen gegevens 
uitsluitend voor eigen gebruik mag aanwenden. 
Nogmaals `waarom registreren'? Naar mijn mening 
alleen om inpassing van de werknemers in de gebruike-
lijke systemen mogelijk te maken. Sociale verzekeringen 
en registratie binnen het bedrijf Zijn hier voorbeelden 
van. De vraag is dan in welke mate de wens tot 
anonimiteit gehonoreerd kan worden. Zeker is dat elke 
registratie de mogelijkheid tot het opheffen van de 
anonimiteit in zich draagt. Te verwachten is dat ook 
andere instanties zullen registreren omdat de vrouw 
client of patient is. In overleg met de werkneemsters/ 
nemers in deze bedrijfstak moet dit probleem verder 
worden opgelost. 

Medische controle 
Sexueel overdraagbare aandoeningen zijn een 

beroepsrisico voor prostititue(e)s. Zowel de prostitue(e) 
zelf als de volksgezondheid is erbij gebaat de versprei-
ding van S.O.A. (Sexueel Overdraagbare Aandoeningen) 
tot een minimum wordt beperkt. Denkbaar is dat in 
grote steden de bedrijfsgezondheidsdienst van de GG 
en GD zich in eerste instantie bezig gaat houden met 
het opstellen van normen op dit gebied die in het 
bedrijf moeten worden gehandhaafd. Ook de preventie 
en controle kan bij GG en GD artsen liggen. Bij 
zelfstandige werkende vrouwen ligt dat moeilijker. Als 

Recente ontwikkelingen rond prostitutie 63 



hun werk ook aan-een vergunning wordt gebondeff, 
zullen aan de vergunning eisen op dit gebied moeten 
worden gekoppeld. Bij straatprostitue(e)s is het risico 
voor besmetting en verspreiding zo groot dat het nodig 
is de medische zorg naar hen toe te brengen. Op dit 
moment functioneren binnen huiskamerprojecten 
artsen die de vrouwen medisch controleren onder 
andere op SOA. Zeker vanwege het gevaar dat ook 
prostituees met het Aidsvirus besmet kunnen raken, is 
een regeling van de medische controle absoluut 
noodzakelijk. Naar mijn idee zal gestreefd moeten 
worden naar gemakkelijk bereikbare, goedkope 
controle door artsen die het vertrouwen van de 
vrouwen en mannen hebben. Preventief moet gewerkt 
worden aan het versterken van het besef bij deze 
vrouwen en mannen dat de verantwoordelijkheid voor 
hun gezondheid primair bij hun zelf ligt. 

Voorbereiding op de periode dat werknemers niet meer 
in deze branche kunnen werken 
Van mannen is het nog niet bekend maar van 

vrouwen weten we dat de periode na het prostitutionele 
bestaan uiterst problematisch is. Mannen werken 
gemiddeld tot hun 21-ste jaar in de prostitutie. Voor 
vrouwen ligt dit enkele jaren hoger. Door gebrek aan 
anderssoortige werkervaring en de gevorderde leeftijd 
is inpassing in ander werk zeer moeilijk. Dit probleem 
doet zich bijvoorbeeld ook bij beroepsvoetballers voor. 
In hun GAO is daar een regeling voor getroffen. Zeker 
is dat dit ook voor prostitue(e)s nodig zal zijn. De 
vergelijking met beroepsvoetballers gaat niet verder op 
want voetballers blijven ook na hun carriere helden; 
prostitue(e)s blijven de verschoppelingen. Psychisch 
blijkt dat bij ex-werkneemster, in deze bedrijfstak, grote 
problemen te veroorzaken. Heel wat levens van 
vrouwen die in de prostitutie hebben gezeten, zijn 
gerulneerd doordat zij een heel belangrijke periode uit 
hun leven totaal, tegenover iedereen, moeten verzwijgen. 
Alle ervaringen die zij in die tijd hebben opgedaan 
waren voor niets. Ook deze kant, het stoppen met het 
werk als prostitue(e) en het starten van een ander 
leven, zal intensief begeleid moeten worden als deze 
beroepsgroep in de toekomst echt serieus wordt 
genomen. 

Bedriffsvormen waarin prostitutie zal voorkomen 
Binnen de prostitutiewereld zal op de wijziging van 

artikel 250 his Wetboek van Strafrecht zeker gereageerd 
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worden. Ik verwacht dat een aantal bedrijven zal 
overgaan tot het in dienst nemen van mensen op basis 
van kortlopende contracten. Langlopende contracten 
zijn gezien de aard van de prostitutie — er moet 
regelmatig door prostitue(e)s van werkplek gewisseld 
worden omdat klanten steeds op 'nieuwe gezichten' uit 
zijn — niet te verwachten. Daarnaast zal een groot 
aantal exploitanten zijn/haar heil zoeken in bedrijfs-
vormen waarin exploitant en prostitue(e) een zo 
beperkt mogelijk juridische band hebben. Een kamer-
verhuurbedrijf voor prostitutie is hier een voorbeeld 
van. Er ontstaat een onevenredigheid wanneer er hoge 
huurprijzen gevraagd worden waar niets meer dan een 
kamer voor wordt geboden. Alle kosten zijn dan voor 
de prostitue(e) die bij de klant niet zonder meer een 
hogere prijs kan bedingen. Het lijkt redelijk bedrijven 
die deze of andere vergelijkbare vormen kiezen, via de 
vergunning te verplichten een aantal faciliteiten te 
bieden naast de kamerverhuur. In overleg met de 
bedrijfsgezondheidsdiensten kunnen hier regels voor 
worden opgesteld. Daarnaast is het te overwegen ook 
deze bedrijven te verplichten gebruik te maken van een 
bedrijfsgezondheidsdienst. Medische controles van de 
daar werkzame vrouwen kunnen dan ook via deze 
dienst lopen. Getracht moet worden de onderlinge 
verschillen tussen diverse bedrijven zo klein mogelijk te 
maken. Medische faciliteiten geboden door vertrouwde 
artsen die makkelijk bereikbaar en niet duur zijn, moet 
het beroep voor de werknemers en voor de volksge-
zondheid zo min mogelijk schadelijk maken. Een 
andere zaak, waarvoor in elke bedrijfsvorm gezorgd 
moet worden, is de persoonlijke vrijheid en lichamelijke 
integriteit van de vrouwen. Specifiek voor prostitutie 
moet zijn: de vrijheid van de werknemer in de keuze 
van zijn of haar klanten en de zekerheid dat het 
contract tussen de twee beperkt blijft tot de diensten 
die de prostitue(e) toezegt. Overschrijding van de 
contractafspraken zal in ernstige gevallen neerkomen 
op overtreding van strafrechtelijke normen. Vanuit het 
bedrijf moet de veiligheid voor de werknemers, 
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van toezicht en een 
alarminstallatie, bevorderd worden. 

Verboden die bij de vergunning horen 
Ik denk dat het, gezien het huidige prostitutiebedrijf, 

verstandig is, in de eerste versie van de vergunning 
expliciet een aantal zaken te noemen die bij de 
bedrijfsvoering verboden zijn en die de vergunning in 
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gevaar brengen. Uiteraard gaat het bier om alle 	- 
situaties genoemd in het artikel 250 bis Wetboek van 
strafrecht. Verder zijn te noemen: prostitutie door 
illegaal in Nederland verblijvende vrouwen en 
mannen, handel en gebruik van verboden drugs en 
andere criminele nevenactiviteiten zoals heling, 
wapenhandel en dergelijke. De mogelijkheid moet 
bekeken worden of besloten clubs, met een vast 
bestand aan leden, verboden of aan bijzondere regels 
gebonden moeten worden. lk vrees dat de belangen 
van de werknemers in deze clubs in het gedrang 
kunnen komen. 

Minimum-leefiijd 
Uit pragmatische overwegingen is prostitutie als 

beroepsarbeid gedefinieerd; filosofisch is daar nog wel 
het een en ander over te zeggen. Toch kent deze keuze 
zijn beperkingen. lk verwacht niet dat over een aantal 
jaren in de vacaturebanken prostitutie als alternatief 
zal worden aangeboden. Hoewel de roep om jong' van 
de klanten luid te horen is, moeten jonge vrouwen en 
mannen beschermd worden. Vooral de geestelijke 
schade voor te jonge mensen kan aanzienlijk zijn. De 
eigen sexuele gevoelens kunnen sterk gefrustreerd 
worden terwijI het beeld dat deze mensen krijgen van 
de medemens en in het bijzonder de man, niet direct 
florissant is. Het lijkt mij nodig dat landelijk een 
minimum-leeftijd wordt vastgesteld. Gezien de tijdgeest 
en de wijziging van de minimum-leeftijd die voor de 
deur staat, lijkt achttien jaar de meest voor de hand 
liggende minimum-leeftijd. Deze norm zal zeer 
nauwkeurig gehandhaafd dienen te worden want voor 
exploitanten en de mannen en vrouwen waar het om 
gaat zijn de zestien- en zeventienjarigen bijna achttien. 

Zelfstandig werkende vrouwen en mannen 
Een effect van de wijziging van 250 bis Wetboek van 

Strafrecht is dat prostitutiebedrijven in principe een 
legaal karakter krijgen. De werking van de wijziging is 
echter ruimer. Exploitatie van prostitutie is in principe 
niet meer verboden omdat het 'bevorderen van 
prostitutie', direct of indirect, ook niet meer strafbaar 
is. Dit houdt in dat de gemeentelijke overheid ook 
meer armslag krijgt als het gaat om een beleid voor 
andere vormen van prostitutie. Het meeste verwantschap 
met de prostitutiebedrijven hebben de zelfstandig 
werkende prostitue(s) (van thuiswerksters tot call-girls) 
en de mannen en vrouwen die via uitzendbureaus 
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werken. Zolang het werk van de prostitue(e) door 
derden wordt georganiseerd is er, mijns inziens, sprake 
van een prostitutiebedrijf. Anders ligt dat als de vrouw 
of man zelf zijn of haar werk organiseert. Wil de 
overheid ook deze sector van de markt zichtbaar 
maken en beheersbaar in de zin van regels stellen 
waaraan de arbeid, in het belang van de volksgezondheid 
en uit hoofde van gelijke behandeling in verhouding 
met andere `vrije beroepen', moet voldoen, dan ontkom 
je niet aan een minimale registratie, gekoppeld aan een 
vergunning waaraan rechten en plichten worden 
verbonden. Vooral bij deze groep moet het besef 
aangewakkerd worden dat `gezondheid' een eigen 
verantwoordelijkheid is en dat het beroep, in dit geval 
in de medische sfeer, extra kosten met zich meebrengt. 
Belastingtechnisch zullen deze kosten vallen in de sfeer 
van verwervingskosten. 

Ook aan het beleid rond de gedoogzones kan meer 
inhoud worden gegeven. Van gedogen is geen sprake 
meer. De gemeentelijke overheid kan een plaats 
bepalen waar zij de straatprostitutie toestaat. Meer dan 
een registratie van de zedenpolitie, zoals dat nu het 
geval is, zai van overheidswege wel niet te realiseren 
zijn. Het verloop onder deze vrouwen is erg groot en 
de bereidheid mee te werken in een gelegaliseerd 
systeem is minimaal. Daarmee kun je als maatschappij 
twee kanten op: een streng controlerend en registrerend 
beleid of een keuze voor de belangen van de gevestigde 
maatschappij en daarbij de belangen van de vrouwen 
zoveel mogelijk laten meetellen. In het eerste geval 
drijft men de vrouwen of van de straat Of in illegale 
straatprostitutie. Werken in een prostitutiebedrijf kan 
door buitenstaanders wenselijk geacht worden, de 
realiteit is dat er een markt voor straatprostitutie is en 
dat die waarschijnlijk blijft bestaan. De komende 
wijzigingen mogen niet tot gevolg hebben dat vrouwen 
en mannen in illegale prostitutiebedrijven terecht • 
komen. Illegaliteit brengt nadelen met zich mee voor 
alle partijen. Wat straatprostitutie betreft zou ik kiezen 
voor een beleid van `rekken en erbij blijven'. Een door 
politic en hulpverlening beheerste gedoogzone is veruit 
te preferen. Er kan dan op momenten dat dit echt 
nodig is, worden ingegrepen. De vrouwen die er 
werken zijn bekend en kunnen hun banden met de 
gevestigde maatschappij blijven behouden. Voor velen 
is dat een steun zodra zij hun prostitutionele leven, om 
welke reden dan ook, vaarwel zeggen. De vraag of deze 
vrouwen dan wel aan hun verplichtingen, op allerlei 
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gebieden, volledig voldoen, vind ik een vraag van 
secundair belang. Bij straatprostitutie moeten we ons 
richten op bijsturen, niet op kanaliseren. 

Aleldpunt 
Omdat er structureel een aantal wijzigingen komen, 

lijkt het mij verstandig, plaatselijk en eventueel 
landelijk een meldpunt in te stellen waar iedereen 
problemen waarmee men wordt geconfronteerd, kan 
aanmelden. Op het meldpunt moeten deskundigen 
aanwezig zijn die behulpzaam zijn bij het zoeken naar 
een oplossing. Na verloop van tijd zal het grootste 
aantal knelpunten zijn opgelost en kan het meldpunt 
worden opgeheven. Vanuit een landelijk meldpunt kan 
enerzijds contact worden onderhouden met de 
plaatselijke punten om te inventariseren welke 
problemen zich daar voordoen en hoe die worden 
opgelost. Daarnaast kunnen plaatselijke meldpunten 
problemen voorleggen aan het landelijke meldpunt om 
te kijken of soortgelijke problemen zich al elders 
hebben voorgedaan en hoe die toen zijn opgelost. 

Ten slotte 

• Als ik de ontwikkelingen tot nu toe en de verande-
ringen die nog moeten komen overzie, denk ik dat we 
wel de juiste maar niet de gemakkelijkste weg zijn 
ingeslagen. Gezien de positie die de prostitutie — een 
vrijmarkt — in de maatschappij inneemt en de (ar-
beids)plaats die vrouwen en mannen als prostitue(e) op 
deze markt innemen — monopolisering van de macht 
door het management — moet gekozen worden voor een 
weg die leidt tot meer evenwicht in de posities van 
werkgevers, werkneemsters/werknemers en klanten op 
deze markt. 

Feit is dat de prostitutiemarkt zich in de marge van 
de samenleving afspeelt, zodat er eigen normen 
konden ontstaan. De noodzakelijke veranderingen zijn 
structureel van aard. Het lijkt het beste om, uitgaande 
van een ideaalmodel, een beleid uit te stippelen waarin 
alle veranderingen in een schema worden gebracht 
zodat invoering in fasen wordt verwezenlijkt. 1k schat 
dat een belangrijk deel van de veranderingen in tien 
vijftien jaar gerealiseerd kan zijn. Of het ideaalmodel 
ooit werkelijkheid wordt betwijfel ik. De reden 
daarvoor is dat het misschien theoretisch juist is 
prostitutie als werk te karakteriseren doch het is de 
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vraag of deze vorm van werk in brede lagen van de 
bevolking voldoende zal worden geaccepteerd. 

Als ideaalmodel wil ik de situatie schetsen waarin 
mensen vrij zijn hun sexuele wensen ook feitelijk in te 
vullen zonder daarbij de persoonlijke integriteit van 
derden aan te tasten. In dat kader kan men kiezen voor 
een kortstondig op sexuele bevrediging gericht contact 
zonder dat daarbij een emotionele band of maatschap-
pelijke verplichting een rol spelen. Voor dit contact 
wordt betaald aan een dienstverlener, man of vrouw, 
die in vrijheid heeft kunnen kiezen uit meerdere 
alternatieven. Om dit model te realiseren moeten er 
structureel in de posities van alle mannen en vrouwen 
in onze maatschappij veranderingen worden gereali-
seerd. 

Mijn slotconclusie is dat er op landelijk niveau een 
beleidsnota zou moeten komen waarin de hoofdlijnen 
van een te voeren beleid worden aangegeven, in welke 
fasen het beleid moet worden uitgevoerd en welke 
prioriteiten gesteld worden. Kern van het beleid moet 
naar mijn idee zijn de verbetering van de positie van de 
vrouw of man die in de prostitutie werkzaam is. Juist 
zij ondervinden dagelijks de nadelige gevolgen van het 
huidige systeem. 
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Heroineprostituees, 

een typologie 

van werk- en levensstijlen 

drs. A. H. van den Berg* 

Inleiding 

Anders dan bijvoorbeeld in de VS is de samenkomst 
van prostitutie en heroinegebruik in Nederland een 
betrekkelijk recent verschijnsel. Heroineprostitutie als 
maatschappelijk `probleemt dateert van het midden 
van de jaren zeventig, nadat de heroine in Nederland 
op grote schaal zijn intrede heeft gedaan. Belangrijk 
aspect van dat probleem is dat heroineprostituees voor 
officiate instellingen, met name de drughulpverlening, 
veel al `onzichtbaar' blijven. In opdracht van de Mr. A. 
de Graafstichting te Amsterdam werd met een collega-
sociologe een veldonderzoek uitgevoerd naar de 
(vermeende) `subcultuur van de heroineprostitutie': de 
werktitel van het onderzoek. In het oorspronkelijke 
onderzoeksplan werd het milieu van heroineprostitutie 
afgeschilderd als een min of meer besloten wereld van 
herolnedealers, zogenaamde heroinepooiers, hotelex-
ploitanten, de heroineprostituees zelf, en niet te 
vergeten de klanten. Met een weergave van het leven 
van alledag in de heroineprostitutie — uiteraard vanuit 
de zingeving van de onderzochten zelf — zou de 
hulpverlening haar aanbod doelmatiger op de betrok-
kenen kunnen afstemmen. Verder voorzag het onder-
zoeksplan in een eventuele analyse van de levensverha-
len van de heroineprostituees. Hiermee zou het proces 
van het herothehoer-worden in kaart kunnen worden 
gebracht. 

De oorspronkelijke vraagstelling was dus overwegend 
beschrijvend ; de centrale vraag luidde simpelweg: wat 
treffen we aan? Om praktische redenen werd het 
onderzoek beperkt tot het milieu van de straat: de 
zogenaamde tippelprostitutie. Gedurende een jaar 
veldwerk op tippelzones in Amsterdam en Rotterdam 

* De auteur is socioloog en verrichtte onderhavig onderzoek 
samen met drs. M. M. A. Blom. 
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werd contact gelegd met een honderdtal straatprostitu-
ees. Van 65 aan heroine verslaafde tippelantes kon een 
uitgebreid interview op de band worden vastgelegd. 
Hieronder zal eerst een korte schets worden gegeven 
van het milieu van de tippelprostitutie. Vervolgens 
wordt op basis van de analyse van de levensverhalen 
een typologie van de verschillende werk- en leefstijlen 
gepresenteerd. Het artikel wordt afgesloten met enige 
beschouwende opmerkingen. 

Het straatmilieu als markt 

In tegenstelling tot de verwachting in het onderzoeks-
plan dat er sprake zou zijn van een subcultuur werd in 
de veldstudie een verzameling van individueel opere-
rende prostituees aangetroffen, die uitsluitend op hun 
werkplek verschijnen om geld te verdienen. Niet meer 
dan een derde van de ondervraagden heeft ten tijde 
van het veldwerk een vaste partner, doorgaans 
heroinegebruiker of consumptiedealer. Slechts enkelen 
van hen maken via zo'n vriend deel uit van een of 
andere `heroinescene'. De meerderheid, de `alleenstaan-
de' heroineprostituees, leidt in termen van de heroine-
wereld een bestaan als heroineconsument. Velen 
wonen op hotelkamers, anderen 'huizen' bij vaste 
klanten of zijn elders inwonend. De meesten verkeren 
op beide sporen van hun bestaan, dat wil zeggen als 
hoer en als junk, in een sociaal isolement. Voor de 
meeste paren geldt hetzelfde. Kortom, `werken en 
gebruiken' kan weliswaar leiden tot een op het eerste 
oog uniforme levensstijl, maar heeft niet geleid tot een 
specifieke heroineprostitutie-'scene' of -subcultuur. 

Een jaar veldwerk op straat en in peeshotels heeft bij 
ons dan ook meer het beeld van een vrijmarkt opgeroe-
pen. De vraagzijde in de straatprostitutie bestaat 
— naast `doorsnee-prostituanten' — uit specifieke 
`smaakgroepen'. Dit zijn onder meer klanten die in hun 
auto bediend willen worden. De klant heeft hier een 
stem in de regie van de transactie en speelt als het ware 
een `thuiswedstrijd'. Volgens de tippelantes gaat het 
hier meestal om de 'kick'. Een andere (overlappende) 
smaakgroep vormen de klanten die voor de prestatie 
fellatio (met of zonder condoom) op straat komen. 
Deze prestatie geldt in de reguliere prostitutie als zeer 
kostbaar en wordt door bepaalde tippelantes geleverd 
voor prijzen vanaf 25 gulden. Tippelantes wijzen er op 
dat die prestatie via de pornografie veel algemener is 
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geworden, maar dat veel klanten die 'thuis niet 
krijgen'. 

Meer in het algemeen zijn de klanten uit op niet-pro-
fessionele prestaties. Het decor, de manier van 
contacten leggen en de uitvoering van de transactie op 
straat zijn veel minder rechttoe-rechtaan dan bijvoor-
beeld in de raamprostitutie. Het schijnt dat veel 
prostituanten niet gesteld zijn op de directe en 
commerciele aanpak in de gevestigde prostitutie, en 
daarom doelbewust op `heroinehoeren' van de straat 
afgaan. Verder verschijnen er klanten met `reddersfan-
tasieen' en klanten `zonder vrouw', die relaties trachten 
aan te knopen. Naast deze specifieke groepen bestaat 
de clientele op straat hoofdzakelijk uit minder draag-
krachtige prostituanten, met name voor degenen die 
prestaties zonder condoom wensen is de reguliere 
prostitutie te duur. Dit zijn onder meer de (Mohamme-
daanse) buitenlandse werknemers die condoomgebruik 
in de regel afwijzen. 

De vraag schommelt met tetaaldag'; de vraag zakt 
in de loop van de maand geleidelijk in am vervolgens 
weer op te leven. Verder geldt de dinsdag als een 
dieptepunt en het weekend als hoogtepunt. `Koopavond' 
geeft weer extra drukte, volgens de tippelantes 
vanwege het feit dat getrouwde mannen dan een alibi 
hebben om "er even uit te kunnen'. Tijdens de vakanties 
neemt de vraag beduidend af en tijdens voetbalwed-
strijden op de televisie of soortgelijke evenementen 
blijft het 'stir op straat. 

Aan de aanbodzijde vormt het tijdstip waarop de 
maandcheque van de sociale uitkering binnenkomt het 
dieptepunt. Voor een Amsterdamse hotelexploitant 
was dit een reden om dan zijn hotel te sluiten. Verder 
zijn tippelantes 'tut de markt' als ze inkomsten hebben 
uit dopehandel of andere illegale aktiviteiten. Sommigen 
werken overigens incidenteel op straat, bijvoorbeeld als 
de sexclub tijdelijk is gesloten. De een werkt maar een 
uurtje, anderen maken werkdagen van meer dan twaalf 
uur.Jonge,goed ogende en met name nieuwe tippelantes 
('primeurs') nemen een relatief sterke marktpositie in, 
ouderen en `bekende' verschijningen staan over het 
algemeen zwakker. Voorts bestaat het aanbod op straat 
7 sinds de heroine' voor het overgrote deel uit verslaafde 
tippelantes. Een bepaalde categorie heroineprostituees 
!evert zowel gangbare als exclusieve prestaties `onder 
de prijs'. Zij werken bijvoorbeeld eerder zonder 
condoom en betrekken die extra dienstverlening niet of 
onvoldoende in de prijsstelling. Zij gaan in verschillende 
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opzichten als `beunhazen' te werk en hebben als 
zodanig de grenzen binnen de straatprostitutie verlegd. 

Voor de straatmarkt als geheel heeft dit geleid tot 
wat in de economie deflatie genoemd wordt: inzakkende 
prijzen waarvoor tezelfdertijd meer gepresteerd moet 
worden. Bijgevolg staan de prijzen op straat voortdurend 
onder druk. In de raamprostitutie hebben zich 
overigens vergelijkbare ontwikkelingen voorgedaan. 
Afgemeten aan de prijsstelling in de gevestigde `bisnis' 
echter, liggen de tarieven op straat onderin de prijs-
schaal. In die zin is de gemiddelde prostitutiegulden 
op de straatmarkt een daalder waard. 

Een typologie van werk- en levensstijlen 

Al tijdens het veldwerk kwam naar voren dat er op 
een dergelijke straatmarkt verschillende werkstijlen zijn 
aan te wijzen. Deze werkstijlen kunnen worden 
onderscheiden in een professioneel en een a-professio-
neel type. De professionele werkstijl houdt in dat men, 
als het weer dat toelaat, bedrijfskleding draagt; dat 
men in principe met condoom werkt voor het standaard-
bedrag van ongeveer 50 gulden en voor `zonder' een 
veelvoud daarvan in rekening brengt; dat men probeert 
— uiteraard tegen bijbetaling — extra diensten aan te 
prijzen ('uitpezen); dat men zich bedient van een 
peesbed in een hotel; dat men met wat extra inspanning 
een vaste klantenkring opbouwt; dat men zich na 
verloop van tijd als `primeue aan andere markten 
blootstelt; dat men zich met vaste regelmaat op 
geslachtsziekten laat controleren, en dergelijke. De 
a-professionele werkstijl houdt in dat men het met deze 
`regels' niet zo nauw neemt. De klanten worden 
bijvoorbeeld vaker in de auto bediend, of er wordt 
geprobeerd van hen te `pikken'. Deze werkverschillen 
als straathoer corresponderen met de visie op het werk: 
prostitutie als een vak of als een semi-legale score-mo-
gelijkheid. 

Al op het gezicht was duidelijk dat deze verschillen 
moeten worden toegeschreven aan de verschillende 
routes die men naar de straat heeft afgelegd: via de 
prostitutie naar herotheprostitutie (PH) of via heroIne-
gebruik naar heroIneprostitutie (HP). De verschillen in 
werkstijl bleken eveneens te relateren aan verschillende 
stijlen als junkie. Met de interpretatie van het milieu 
als een markt waarop men verschillend te werk gaat, 
verschoof de overwegend beschrijvende invalshoek 
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(wat treffen we aan?) naar een ontwikkelingsperspectief 
op herolneprostitutie: hoe komen de aangetroffen 
verschillen tot stand? Daarbij bleek ons dat de meeste 
tippelantes — anders dan onze oorspronkelijke verwach-
tingen daaromtrent — bereid waren hun (levens)verhaal 
te doen en op de band te laten vastleggen. Om de 
verschillende routes te traceren werd het onderzoeks-
materiaal (65 interviews van gemiddeld ruim anderhalf 
uur) geinterpreteerd in termen van een beproefd 
sociologisch ontwikkelingsmodel voor herolnegebruik. 
(Janssen en Swierstra, I982)Dit model bleek in grote 
lijnen ook toepasbaar op (heroine)prostitutie. 

In dit model wordt het heroinehoer-worden opgevat 
als een ontwikkelingsproces, dat kan worden uiteenge-
legd in de elementen: maatschappelijke achtergrond, 
positie in daarop aansluitende subculturen, huidige 
positie en perspectief als heroine-prostituee. Bepaalde 
subculturen verlenen toegang tot de prostitutiewereld 
(PH) of de heroinewereld (HP) en in de structurele 
overlap van deze werelden kunnen hoeren junk en 
junkies hoer worden. In elk levensverhaal is een 
ontwikkelingslijn aan te wijzen waarin de werk- en 
levensstij1 kan worden gerelateerd aan de subculturele 
ervaringen en de maatschappelijke achtergrond. 
lndividuele heroineprostituees die een zelfde of een 
soortgelijke ontwikkelingsbaan hebben afgelegd 
kunnen worden gegroepeerd tot typen heroineprosti-
tuee. Op grond van de interviews en enige theoretische 
overwegingen, konden we de volgende typologie 
ontwikkelen. 
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Hoeren (PH) 	Junkies (HP) 

lagere sociale klasse Type 1 	Type 3 

sociale middenklasse Type 2 	Type 4 

De typen hebben de volgende titels meegekregen: 
Type 1 De beroepshoer: de heroine als val. 
Type 2 De gelegenheidshoer: de heroine als fuik. 
Type 3 De 'huishoudschool-junkie': prostitutie als de 
vanzelfsprekende scoremogelijkheid. 
Type 4 De 'post-hippie-junkie': prostitutie als de 
uiterste scoremogelijkheid. 
De typen worden aan de hand van een reeks onder-
scheidende kenmerken beschreven (Van den Berg en 



Blom, 1986), hieronder worden typebeschrijvingen 
samengevat en op sommige punten met elkaar vergele-
ken. 

Prostituies die heroine gebruiken 

Type 1 De beroepshoer: de heroine als val 
Dit type heroIneprostituee is afkomstig uit de 

zogenaamde sociaal-zwakke milieus. De gezinssituatie 
is functioneel onvolledig en problematisch en de 
ouder—kind relaties zijn veelal affectief gestoord. De 
gangbare betekenis van scholing en geregeld werk valt 
buiten het perspectief van de opvoeders of wordt van 
ondergeschikt belang geacht. Het `natuurlijk' tegenwicht 
hiervan is dat de opvoeding beperkt blijft tot een 
training in de traditionele vrouwenrol. Er wordt met 
andere woorden volstaan met het 'sociale minimum' 
van het vrouw-zijn. In dit milieu is voor hen maar een 
rol weggelegd: die van vrouw van een man. 

De opvoedingsproblematiek ligt in de gezinssituatie 
zelf of ontstaat naar aanleiding van ongewenste 
contacten met mannen en het weglopen van huis. De 
opvoeding of de correctie daarvan wordt vervolgens 
uitbesteed aan instellingen van de kinderbescherming. 
De cultuuroverdracht wat betreft de vrouwenrol sluit in 
grote lijnen aan op die van het ouderlijk milieu, met de 
huishoudschool als bovengrens. 

In de schaduw van de officiele tehuiscultuur ontwik-
kelen zich `slaapkamerculturen' (McRobbie, 1978) met 
als thema's: mannen als het `eigenlijke' leven, een 
anti-tehuis- en een anti-autoriteitenorientatie, en het 
weglopen. Herhaaldelijk weglopen leidt ertoe dat ze 
doorgeschoven worden naar meer gesloten inrichtingen, 
die in de tehuiswereld de functie van `eindstation' 
vervullen. De talrijke confrontaties met autoriteiten 
binnen en buiten de instellingen resulteren in een 
zelfconceptie als buitenstaander, die weinig goeds van 
de gangbare samenleving te verwachten heeft. 

Tijdens het weglopen verschijnen ze op een bedenke-
lijke `relatiemarke: de straat, stations en kroegen in de 
rosse buurt. Soms beschikken ze over `opvangadressen' 
of ontlenen ze anderszins direct toegang tot prostitutie-
kringen aan de tehuis-subcultuur. Velen opereren 
tijdens hun escapades in het voorland van de commer-
ciele prostitutie: zij gebruiken hun sexualiteit voor 
onderdak en levensonderhoud. 

Via romantische relaties met veelal oudere vriendjes 
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raken ze verzeild in deviante (criminele) subculturen, 
met name van bepaalde marginale Surinamers, die met 
de prostitutie- en de herothewereld overlappen. Aan de 
hand van deze vriendjes/pooiers stappen ze in een 
keer over in de beroepsprostitutie. De geldige redenen 
voor de eerste en voortgezette prostitutie berusten op 
onderwerping en toewijding aan hun partners. 

In de professionele werksfeer (clubs, ramen, bars) 
vindt de socialisatie tot beroepshoer plaats. Aan deze 
werkkring ontlenen ze een professionele visie op 
prostitutie als werk en raken ze vertrouwd met alle 
technische facetten van prostitutie als professionele 
dienstverlening. Bijgevolg komt alleen bij dit type het 
'bisnis'-regelsysteem van het rosse leven bovendrijven: 
prostitutie als aanvaardbaar en 'zinvol werk om een 
inkomen te verwerven of in de zakelijke sfeer wat op te 
bouwen (beide door de pooiers voor hun rekening 
genomen), werk met specifieke regels en vaardigheden, 
kortom een vak. 

In dit 'bisnis'-regelsysteem is heroinegebruik 
principieel onverenigbaar met het commerciele element 
van prostitutie: het is onzakelijk en daarmee verwerpe-
lijk. In hun persoonlijke leefwereld echter, is heroine 
min of meer gemeengoed als Inidder of als handelswaar. 
Het doet er voor hen dan ook weinig toe dat heroine 
illegaal en kostbaar is. Zonder noemenswaardige 
ervaringen met andere drugs gaan ze over op heroine-
gebruik, met name via gebruikende partners of 
collegae in de 'bisnis'. 

Eenmaal aan heroine verslaafd kunnen ze zich steeds 
moeilijker aan de regels van de 'bisnis' houden 
(werktijden, kamerhuur); ze worden 'afwijkers' in eigen 
kring voor zover heroinegebruik daar niet getolereerd 
wordt. Naarmate ze verder overhellen naar de junkie-
levensstijl, zakken ze onderuit van de professionele via 
de minder-professionele werksferen naar de straat. 
Evenzeer `vallere ze uit de kringen van hun partners 
zodra de hoer/pooier-relaties onder de heroine 
bezwijken. Ten opzichte van de posities die ze voorheen 
als vaste partners innamen in de `gevestigde marginali-
teit, bijvoorbeeld als vriendin van een dealer, zijn ze 
andermaal in de positie van buitenstaander terechtge-
komen; in die kringen worden ze nu beschouwd als 
'afgeschreven'. Weliswaar kennen ze de wegen in 
heroineland en de daarmee verweven milieus, maar ze 
opereren uitsluitend op het consumentenniveau. 
Hoewel ze ooit via hun partners tot de zogenaamde 
'onderwereld' hebben behoord, zijn hun illegale 
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cornpetenties verwaarloosbaar. Te zien aan hun 
specifieke levenswijze (ze wonen in derderangshotels of 
huizen bij vaste klanten) zijn ze op de ondergrens van 
de heroinewereld aangeland. 

In de prostitutiewereld hebben ze, wat meer geleide-
lijk, een soortgelijke val gemaakt. Ten opzichte van 
`vroeger' opereren ze op het laagste echelon van de 
prostitutiemarkt. Daarbij komt dat hun marktpositie is 
verzwakt — ze zijn doorgaans wat ouder — en dat ze op 
straat worden geconfronteerd met een verstoorde 
prijs/prestatie-verhouding. In hun klacht over het 
marktbederf ('t is de schuld van de junkies') klinken 
hun professionele opvattingen over het werk door. 
Ofwel, hun visie op prostitutie als een vak is ondanks 
jaren van heroine en het daarmee gepaard gaande 
verval, vrijwel intact gebleven. 

Hetzelfde geldt voor hun werkstijl. Ze hebben hun 
`bisnis'-ervaringen meegebracht naar de straat en gaan 
in vergelijking met de andere typen professioneel en 
competent te werk (hotelgebruik, klantenbinding, 
marktmobiliteit, condoomgebruik enzovoort). Verder is 
vooral dit type beducht voor `ziektes' en zijn ze vaste 
klant bij de_geslachtsziektencontrole. Tezelfdertijd 
spreekt uit hun huidig perspectief de teloorgang van de 
vroegere idealen omtrent prostitutie. In hun ogen is het 
werk geheel aan de heroineverslaving ondergeschikt 
geraakt, of anders gezegd, ze hadden vroeger zoveel 
betere redenen voor dit werk. 

Als mogelijke uitweg uit de heroineprostitutie staat 
de rol van `moeder-de-vrouw' bij dit type op de 
voorgrond. De enig belangrijke concessie die ze doen 
in termen van professionaliteit: het aangaan van vaste 
relaties met bepaalde klanten, moet in datzelfde licht 
worden gezien. Gezins- of relatievorming is vrijwel het 
enige referentiekader buiten de marginaliteit, daarnaast 
lijken geen alternatieven voorhanden. Van de (oorspron-
kelijke) bindingen buiten de heroineprostitutie, zoals 
familie, is weinig of niets overgebleven (overigens 
hebben de moeders van dit type hun kinderen over het 
algemeen niet uit het oog verloren). Bovendien zijn ze 
niet geneigd gebruik te maken van voorzieningen van 
de sociale dienst, een huisvestingsinstantie of de 
drughulpverlening. Ze hebben slechte ervaringen met 
corrigerende bemoeienis van officiele instanties. De 
hulpverlening wordt gezien als een instelling voor 
'junkies'. Methadonprogramma's worden afgewezen 
omdat ze een `dubbele' verslaving geven. 

Kenmerkend is voorts dat ze tijdens afkickperiodes 
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doorgaans blijven werken. Evenzeer zouden ze bij 
deelname aan een (denkbeeldig) verstrekkingsprojeCt 
nog wel de straat opgaan, 'mar dan wel minder'. ; 

Al met ails de huidige positie van dit type te zien als 
een voortzetting van een bestaan in de marge, met dien 
verstande dat de afstand tot de gangbare samenleving 
steeds verder is toegenomen. Ook in de eigen leefwereld 
is dit type heroineprostituee in een sociaal isolement 
geraakt. 

Type 2 De gelegenheidshoer: de heroine als fuik 
Dit type heroineprostituee is aflcomstig uit de 

(lagere) sociale middenklasse. Ze worden emancipato-
risch opgevoed, gezinsvorming is een 'Teel maar tevens 
een verafgelegen referentiepunt. De tussenliggende 
periode is ingeruimd voor een zelfstandig bestaan. Dit 
betekent dat ze deelnemen aan beroepsonderwijs zodat 
ze met geregeld werk voor zichzelf kunnen zorgen en 
met instemming van de ouders zelfstandig kunnen 
gaan wonen. `Nestfactoren' spelen een rol voor zover 
ze het losmakingsproces in versnelling zetten. In 
vergelijking met type I althans, groeien ze op in een 
relatief `beschermd' ouderlijk milieu. In dat milieu is 
`uitgaan' een geaccepteerde vorm van vrije-tijdsbeste-
ding. Met de hartsvriendin nemen ze deel aan jonge-
rensubculturen die gestructureerd zijn rondom de 
vrije-tijdsideologie. 'Plink stappen' is bier echter niet 
beperkt gebleven tot de weekends of de vrije tijd, maar 
is uitgegroeid tot een levensstijI die vrijwel alle 
beschikbare tijd omspant. Waarschijnlijk heeft de 
economische recessie van de jaren zeventig (werkloos-
heid), dit type ook in die zin parten gespeeld. 

Prostitutie komt binnen hun handelingsbereik waar 
hun wegen kruisen met `uitlopers' van de prostitutie-
wereld: jeugdige prostituees (leeftijdsgenoten) die aan 
dezelfde `radicale' vrije-tijdscultuur deelnemen. In hun 
perspectief wordt sexualiteit aanvaardbare koopwaar 
om de `swingendet (lees: kostbare) levensstijI mogelijk 
te maken. De redenen voor prostitutie komen voort uit 
wat een luxe'-perspectief genoemd kan worden. 
Tevens geeft prostitutie uiting aan hun streven naar 
economische zelfredzaamheid. Eventuele vriendjes 
spelen bij de overstap naar prostitutie geen rol van 
betekenis. Evenzeer wordt de bestemming van de 

• verdiensten (uitgaan, hasj, cocaine en exclusieve 
kleding) door henzelf bepaald. 

Anders dan type I, de beroepshoer die ook in eigen 
kring als `publiek' bekend staat, gaat dit type meer 'in 
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het geniep' te werk. Ze opereren in de anonimiteit van 
de tippelmarkt of de besloten sexclubs, mijden de 
raamprostitutie en mengen zich niet meer in rosse 
sferen dan voor het werk noodzakelijk is. En anders 
dan bij de beroepshoeren zit er bij dit type, althans in 
deze fase, geen continuiteit in de werkzaamheden. In 
die zin zijn ze aan te duiden als gelegenheidshoeren. 

De heroine komt binnen hun gezichtsveld in de 
genoemde `radicale' vrije-tijdsculturen. Het eerste 
gebruik van heroine als de `zoveelste' drug is een 
`onderonsje' met de hartsvriendin. Heroineverslaving 
leidt vervolgens in snel tempo tot full time heroinepros-
titutie. Ze ervaren dat het werken met heroine hen 
`absoluut makkelijker' afgaat. Als het ware gefuikt 
door de heroine raken ze verzeild in de cirkel van 
werken en gebruiken. Pas in deze fase worden ze 
`afwijker ten opzichte van het ouderlijk milieu en 
verliezen ze contact met de vrije-tijdssferen waarin ze 
tot dusver vetkeerden. 

De periode van vrijheid en ongebondenheid is maar 
van korte duur geweest. Al in een vroeg stadium 
werden de subculturele idealen opgeofferd aan de 
heroine. Gelijktijdig moest de vrijblijvende binding met 
de prostitutie worden prijsgegeven, dat wit zeggen, als 
heroinegebruikster is men veel dieper bij prostitutie 
betrokken geraakt dan ooit de bedoeling is geweest. 
Desondanks is dit type niet tot vakhoer uitgegroeid. Ze 
zijn niet professioneel geschoold en hebben zich 
slethts met de `bisnis' geidentificeerd voor zover dat 
voor de verdiensten nodig was. Ze hebben de `bisnis' 
trouwens nooit beschouwd als een levenssfeer waar ze 
hun bestaan aan zouden willen ophangen. Bovendien 
heeft de heroineverslaving aan de oorspronkelijke 
redenen voor prostitutie: de `schnabbel', een andere 
inhoud gegeven. 

Deze ambivalentie ten opzichte van prostitutie valt 
ook af te lezen aan hun werkstijl. Ze gaan relatief 
competent en in zekere zin professioneel te werk, bij 
voorkeur in en rondom de peeshotels. Eveneens 

• onderwerpen ze zich regelmatig aan geslachtsziekten-
controle. Anderzijds nemen ze de nodige reserves in 
acht en maken ze geen `werk' van de prostitutie, 
bijvoorbeeld door middel van klantenbinding en 
marktmobiliteit. En anders dan de beroepshoeren 
maken ze zich niet druk over het marktbederf in de 
straatprostitutie. Deze 'semi-professionele' werkstijl 
gaat samen met beheersing van het gebruiksniveau. 
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Aldus hebben ze zich als heroineprostituee goed weten 
te handhaven. 

Wat betreft de omgang met instellingen als de sociale 
dienst en huisvesting zijn ze veel handiger dan type I. 
Ook in hun zelfredzame opstelling, onder meer - 
tegenover hun vriendjes, is duidelijk te zien dat ze hun 
culturele bagage hebben meegebracht naar het huidige 
bestaan. Aan dopehandel of andere illegale activiteiten 
is dit type nooit toegekomen. Ze verdienen de heroine-
kost relatief veilig en in hun eigen woorden 'gemakkelijk` 
met tippelen. Deze houding ten opzichte van prostitutie 
vormt de achtergrond van de afstand van dit type tot 
de drughulpverlening. Daarbij komt dat ze zichzelf niet 
als junk zien. Ze kloppen dan ook niet op eigen 
initiatief bij de instellingen aan. Als ze zich al aanmelden, 
dan gebeurt dat op aandringen van de bezorgde 
ouders. Nu de dreiging van een `ondergang' in de 
herotheprostitutie reeel is, heeft het ouderlijk huis 
opnieuw betekenis gekregen. De banden niet thuis 
worden weer aangehaald, vooralsnog vooral om 
tijdelijk of partieel aan de marginaliteit te ontsnappen. 
Kenmerkend is verder dat dit type tijdens aflcickperiodes 
incidenteel de straat opgaat. Vrijwel gelijktijdig of kort 
daarna vallen ze terug in heroinegebruik: zonder 
heroine werken lijkt niet meer mogelijk. Overigens 
wordt incidentele prostitutie bij deelname aan (denk-
beeldige) heroineverstrekking niet uitgesloten. 

Dit betekent dat hun positie als heroineprostituee 
ook in algemene zin ambivalent is. Heroineprostitutie 
heeft niet geleid tot een breuk met het ouderlijk milieu. 
In die zin lijkt er `een weg terug' voor hen open te 
staan. Anderzijds hebben ze de aansluiting met hun 
leeftijdsgenoten verloren en zien ze in `gewoon' werk of 
gezinsvorming geen totaal alternatief voor het huidige 
bestaan. 

Heroinegebruiksters die zich prostitueren 

Type 3 De huishoudschooljunkie': prosatutie als de 
vanzelfsprekende scoremogelijkheid. 
De maatschappelijke achtergrond van dit type 

heroineprostituee is de (lagere) arbeidersklasse. In 
grote lijnen is de opvoeding in dit milieu georienteerd 
op de conventionele vrouwenrol. De man is de nabije 
eindbestemming en de levensverzekering'; de aspiraties 
wat betreft opleiding en beroep zijn afgestemd op de 
huishoudschool en laaggeschoold werk. Zelfstandig 
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wonen is hierbij niet aan de orde; vanuit het ouderlijk 
gezin stapt men over in het te vormen eigen gezin. 

Specifieke gezinsproblematiek (echtscheidingen, 
alcoholisme) kan hier diepe sporen trekken. Met de 
toevoeging (lagere) aan arbeidersklasse wit gezegd zijn 
dat de gezinssituatie soms sociaal-zwakke elementen 
vertoont, zoals (dreiging van) incest of vormen van 
affectieve verwaarlozing. Het tekort schieten in 
sociale-controlefuncties van het gezin kan tot tehuis-
plaatsingen leiden. Zowel de huishoudschool als 
andere aktiviteiten buitenshuis staan in het teken van 
de relatie-orientatie. De 'relatiemarkt' bestaat hier uit 
de straat, de snackbar en de disco. 

Romantische relaties op veelal jeugdige leeftijd 
bieden een avontuurlijk alternatief voor de ervaren 
uitzichtsloosheid of vormen een toevluchtsoord om te 
ontsnappen aan de gezinsproblematiek. Het gaat 
hierbij om randgroepjongeren (marginate etnische 
minderheden en arbeidersjongeren). In deze subculturen 
is de heroine at aanwezig in de persoon van de vriend 
als gebruiker. Heroinegebruik wordt een vanzelfspre-
kend element binnen de romantische relatie en is bij 
dit type op te vatten als een vorm van 'huis-tuin-en-
keuken'-deviantie. Het gebruik zelf ('lekker) heeft voor 
hen geen subculturele betekenis. Veeleer vormt het het 
symbool van de verbondenheid met de vaste vriend en 
diens leefwereld als een totaal alternatief voor het 
thuismilieu. 

In het begin is men afhankelijk van de vriend als 
heroinekostwinner. Voorzover men betrokken raakt bij 
diens illegale activiteiten is dat bijvoorbeeld in de rot 
van degene die op de uitkijk staat. Zelfstandig crimineel 
ondernemen is daarbij niet aan de orde. Waar men in 
aanvaring komt met politie en justitie wordt de botsing 
opgevangen door de partner en blijft men doorgaans 
buiten schot. Tijdens de fase 'met vriend' wordt 
prostitutie gelegitimeerd vanuit het 'verzorgingsperspec-
tier : men wil de partner behoeden voor 'ziek-zijn' en 
voor dreigende detentie. Uiteraard spelen factoren als 
de eigen heroine-afhankelijkheid en 'verlatingsvrees' 
ook een rot. Pooier-relaties die zich met name voordoen 
tijdens de roes van de romantiek staan in het teken van 
onderwerping aan de partner. 

Bij detentie van de partner of enig andere 'score-crisis' 
als alleenstaande is prostitutie de voor de hand 
liggende scoremogelijkheid. In prostitutie herkent dit 
type het object-karakter van hun vrouw zijn. Onder de 
gegeven omstandigheden vergemakkelijkt dat de 
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daadwerkelijke overstap. In die zin is prostitutie de t 

eerste en enig aangewezen weg. Deze weg kan anders 
dan bij type 4 zowel naar de 'bisnis' (clubs, ramen) als 
de straat als eerste werkterrein leiden. Allen eindigen 
op straat omdat ze zich als junk niet in de 'bisnis' 
kunnen handhaven. 

Voor degenen die nog met de eerste grote liefde 
optrekken is het huidige bestaan een voortzetting van 
het totale alternatief. De vaste vriend staat nog steeds 
symbool voor de doorbraak ten opzichte van voorgaande 
levenservaringen. Heroineprostitutie als prijs voor de 
'ontsnapping' wordt op de koop toegenomen. De 
breuk met het ouderlijk milieu wordt dan ook nauwelijks 
als problematisch ervaren. De rol van de vriend bestaat 
er uit dat hij met de inkomsten uit prostitutie de 
heroinevoorziening voor zijn rekening neemt. Zijn 
positie staat doorgaans garant voor een open deur naar 
het heroinecircuit. De implicatie van zo'n heroYnehuis-
houding is overigens dat men als paar steeds dieper in 
het heroinebestaan verstrikt raakt en tenslotte onder-
uitzakt naar de bodem van de heroinewereld. Op dit 
punt gaat de romantische relatie aan de heroineprosti-
tutie ten onder. 

Ook waar het op andere wijze tot een breuk is 
gekomen, bijvoorbeeld door detentie of dood van de 
partner, betekent de nieuwe positie als alleenstaande 
nog niet dat men op de herotheprostitutie is uitgekeken. 
De heroine behoudt een zekere symboolwaarde voor 
de periode van de totale relatie en de nieuwe leefwereld 
die daarmee werd ingeluid. Daarbij komt dat dit type 
zich ook als alleenstaande redelijk weet te handhaven. 
Het gebruiksnivo houdt men onder controle of wordt 
na een periode van extreem gebruik weer onder 
controle gebracht. Hun balie-wijsheid is daarentegen 
beperkt en hun illegale competenties zijn minimaal. De 
hulpverlening wordt gezien als een instantie die 
onvoorwaardelijke hulp dient te verlenen, bijvoorbeeld 
in de vorm van onderhoudsmethadon. Reductiepro-
gramma's worden na een eerste teleurstellende ervaring 
als afkickmogelijkheid afgeschreven. 

Een eventuele terugval op het ouderlijk huis, 
voorzover dat nog intact is, wordt door hen vooral 
aangegrepen om crisissituaties door te komen. Terug 
naar huis is met andere woorden niet de aangewezen 
route om aan de heroineprostitutie te ontsnappen. 
Soms berust men er in dat men door de ouder(s) is 
afgeschreven. Deze gelatenheid wat betreft het bestaan 
als junk moet gezien worden tegen de achtergrond van 
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hun visie op prostitutie. Anders dan bij type 4 het geval 
is, wordt het heroinebestaan van dit type nauwelijks 
`bevuild' door de (heroine)prostitutie. Met andere 
woorden, aan het bestaan als straathoer ontlenen ze 
geen dringende redenen om met de heroine te breken. 
Ooit met prostitutie begonnen als de vanzelfsprekende 
scoremogelijkheid is het gaandeweg een aanvaardbaar 
scoremiddel geworden. Deze visie op prostitutie komt 
ook tot uiting in hun werkstijl die quasi-professioneel 
genoemd kan worden. Belangrijke elementen zijn: 
risicobeperking door middel van peeshotels, condoom-
gebruik als troef bij de prijsstelling en klantenbinding. 
Marktmobiliteit (vergelijk type 1) behoort niet tot hun 
stijl. De risico's van geslachtsziekte worden doorgaans 
zorgvuldig afgewogen; als ze meer `zonder' werken 
gaan ze vaker naar de controle. Kortom, de competenties 
als straathoer bieden vooralsnog voldoende basis om 
het bestaan als junk voort te kunnen zetten. Typerend 
is dat ze tijdens 'cleane' periodes niet op straat 
verschijnen. In een toekomstig drugvrij bestaan zouden 
ze alleen bij een financiele crisis de 'markt' opgaan. 
Hetzelfde geldt bij deelname aan (denkbeeldige) 
heroineverstrekking. 

Ondanks hun quasi-professionaliteit spreekt dit type 
over het heroinehoer-zijn als een voorbijgaande fase in 
hun leven. Hun toekomstbeeld of -droom is vastomlijnd 
en vrijwel eenduidig: eens zal 'de ridder op het witte 
paard' verschijnen om hen hier uit te halen. 

Type 4 De 'post-hippie-junkie': prostitutie als de 
uiterste scoremogelijkheid 
Dit type valt uiteen in de subtypen 4a (romantische 

trajecten) en 4b (hartsvriendin-trajecten). 

Subtype 4a: (romantische trajecten) 
De maatschappelijke achtergrond van dit type 

heroineprostituee is (minimaal) de sociale middenklasse. 
Wat betreft de opvoeding betekent dit dat ze gelegenheid 
krijgen tot het volgen van voortgezet en eventueel 
hoger onderwijs en dat ze zelfstandig kunnen gaan 
wonen zonder dat dit gezinsvorming impliceert. Anders 
dan type 3 zijn ze niet aan de ouderlijke huishouding 
gebonden. Ze krijgen een orientatie aangeboden die 
het vrouw-zijn in diverse opzichten overstijgt en 
perspectieven op de `buitenwereld' opent. Evenals hun 
denkbeeldige broers beschikken ze over ruime marges 
om met uiteenlopende denkwerelden in aanraking te 
komen. Daarmee bevat de opvoeding speelruimte tot 
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een herorientatie ten opzichte van de ouderlijk-huis 
cultuur. Gezinsproblematiek (vooral rondom echtschei-
dingen) heeft de sluimerende culturele breuk met thuis 
opengelegd en aangescherpt. Onvrede met de gezinssi-
tuatie valt hier dus samen met een afwijzing van de 
sociaal-culturele ordening. Met name de ouders, die 
symbool staan voor die ordening, moeten het daarbij 
ontgelden. 

Romantische relaties bieden hier zowel een affectief-
emotionele als een sociaal-culturele 'ontsnapping'. Het 
gaat hier om vriendjes in de 'post-hippie' subculturen 
van 'culturele rebellen' en `punkers'. Deze subculturen 
vormen voor hen de 'andere' wereld en de vaste vriend 
biedt de mogelijkheid ideologisch ãân te schuiven. 
Centraal in deze subculturen staat de globaliserende . 
verwerping van maatschappelijk gangbare orientatie 
('de klotemaatschappij') en het experimenteren met 
levensstijlen, waaronder druggebruik. Heroine doet 
hier zijn intrede na veelsoortige ervaringen met andere 
drugs. Het gebruik zelf is (ook) voor dit type een 
vanzelfsprekend element binnen de romantische 
relatie, met doorgaans beginnende gebruikers. Herol-
neverslaving leidt tot een radicalisering van de 
subculturele levenswijze. Zowel in het gebruiken als 
het scoren staat dit type 'z'n mannetje', In de score-
aktiviteiten leggen ze — zelfstandig of in vereniging' — 
allerlei vormen van roldoorbrekende criminaliteit aan 
de dag, varierend van dopehandel en -smokkel, heling,- 
inbraak tot een gewapende bankoverval. De oorspron-
kelijk nog 'onschuldige' alternatieve levensstijI maakt 
gaandeweg plaats voor een totale junkielevenswijze. 

In prostitutie, als de vertaling van sexualiteit in 
koopwaar, onderkent dit type het object-karakter van 
het vrouw-zijn, hetgeen de feitelijke overstap juist 
bemoeilijkt. Daarom wordt prostitutie als score-moge-
lijkheid zo ver mogelijk vooruitgeschoven en dient deze 
zich pas aan nadat alle andere scoremiddelen zijn 
uitgeput. De eerste kennismaking met prostitutie 
bestaat uit een gang naar 'de straat'. Pooier-relaties 
komen bij dit type niet voor. 

Kenmerkend voor het huidige bestaan van dit type is 
de paradox tussen de weerbare en zelfredzame stijI als 
junk en de 'weerloze' (lees: incompetente) stijI als 
straathoer. Ze beschikken over uitgebreide legale en 
illegale competenties. Vaak behendiger dan hun 
(ex-)vriendjes weten ze sociale voorzieningen in hun 
leven als junk te integreren. Waar mogelijk wordt de 
hulpverlening omgebogen ter ondersteuning van het 
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zware junkiebestaan. Velen zijn als partner of als 
alldenstaande actief betrokken bij dopehandel en 
andere criminele aktiviteiten. Deze roldoorbrekende 
scoremiddelen worden aangegrepen om het tippelen 
tot een minimum te beperken. Voor hen is prostitutie 
als het ware de sluitpost in de heroinehuishouding. 

Met de dopeconsumptie heeft dit type evenwel geen 
maat weten te houden. Het dopemenu bestaat bij 
sommigen inmiddels grotendeels uit cocaine. Anderen 
zijn 'sinds de prostitutie' op de ondergrens van de 
heroinewereld aangeland. Excessief gebruik en 
prostitutie hebben hier geleid tot een verval van 
scorecompetenties. Voor hen is tippelen gaandeweg het 
laatste scoremiddel geworden. 

Dit type verafschuwt prostitutie niet zozeer omdat 
het moreel verwerpelijk is, maar omdat ze zich voelen 
teruggeworpen op het `sociale minimum' van het 
vrouw-zijn. Voor het standaardbedrag van ongeveer 
vijftig gulden of minder wordt hun vrouw-zijn tot 
object gemaakt. Dit staat haaks op het subjectivistisch 
element in hun rolorientatie en hun subculturele 
ervaringen. In die zin ervaren ze het hoer-zijn als een 
maatschappelijke en persoonlijke nederlaag. Ze slagen 
er niet in zich tegenover hun klanten affectief-neutraal 
op te stellen, een `techniek' waarin type 1 en 2 bedreven 
zijn en die type 3 zich gaandeweg heeft eigen gemaakt. 

Deze houding gaat gepaard met een a-professionele 
en riskante werkstijl: ze werken zowel 'met' als 
`zonder' (condoom) onder de prijs en bedienen klanten 
veel vaker in de auto. Het is met name dit type dat de 
grenzen binnen de straatprostitutie heeft verlegd. Ook 
wat betreft geslachtsziekte is dit type slordig: terwijl ze 
eerder `zonder' werken, zijn ze geen vaste klant bij de 
controle. Sommigen werken `zonder', terwijl ze weten 
dat ze `besmee zijn en hun aandoening aan hun 
klanten kunnen overdragen. 

Met de `bisnis' heeft dit type niets van doen gehad of 
ooit willen hebben. Hun domein is de `wilde' tippel-
markt ; wervend aan de hotelbars hebben we dit type 
nooit aangetroffen. Met de formule (heroine-)nood-
breekt-wet hebben ze ondanks hun afschuw wat 
routine in hun prostitutie-activiteiten weten aan te 
brengen. In vergelijking met de andere typen, blijven ze 
echter de marginalen van de tippelmarkt. 

Sinds de heroine met prostitutie is verbonden en 
daardoor is `besmet' heeft het gebruik zijn oorspronke-
lijke symboolwaarde verloren en is dit type in zekere 
zin op het heroinebestaan uitgekeken. Een aanvaardbare 
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weg lerug' lijkt echter nauwelijks voorhanden. De 
ouders bestaan slechts op afstand en in de hulpverlening 
als afkickinstelling hebben ze nooit geloofd. Typerend 
is voorts dat ze tijdens afkickperiodes `uit de markt' 
zijn. Bij deelname aan een (denkbeeldig) verstrekkings-
projekt zouden ze niet meer werken, `dat zeker niet'. 

Overigens had dit type een 'respectabele' levenswijze 
al year de heroine afgewezen. De voortzetting van het 
huidige bestaan lijkt daarmee te berusten op een 
culturele oppositie die, gezien hun weerzin tegenover 
prostitutie, tot in uiterste consequentie wordt doorge-
voerd. Gezegd moet worden dat de 'ouderens van dit 
type het rolideaal van moeder-de-vrouw weer in 
overweging willen nemen. 

Type 4b: hartsvriendin-trajecten ' 
De maatschappelijke achtergrond van dit subtype 

heroineprostituee is identiek aan die van type 4a. De 
'ontsnapping' bestaat bier echter uit een duurzame 
relatie met de hartsvriendin. Dat zijn veelal meisjes die 
zelf via een romantisch traject tot 'post-hippie-subcul-
turen zijn toegetreden. Door de hartsvriendin op 
sleeptouw genomen raakt men slechts marginaal bij de 
subculturele levenswijze betrokken. De implicatie 
hiervan is dat het element van culturele rebellie bij dit 
type maar gedeeltelijk gestalte krijgt. Heroinegebruik is 
in zoverre een vanzelfsprekend element binnen de 
hartsvriendin-relatie, dat de relatie zou uiteenvallen 
indien men bij de vriendin zou 'achterblijven'; heroine-
gebruik is daarmee in zekere zin een capitulatie. De 
consequentie van een dergelijke schakel naar het 
heroinebestaan is dat de heroine hier geen uitgesproken 
subculturele betekenis heeft gekregen. De radicalisering 
van de `subculturele' levenswijze is veeleer een 
objectief gevolg van de heroineverslaving, die van meet 
af aan als problematisch wordt beschouwd. De 
verschuiving naar de positie als delinquente junk 
respectievelijk heroinehoer wordt dan ook als een 
maatschappelijke ondergang ervaren. 

De heroineprostitutiecarriere staat in het teken van 
maatschappelijke gespletenheid. Dit type is weliswaar 
in de heroineprostitutie ten onder gegaan, maar heeft 
daarbij de banden met de 'cleane' wereld nooit 
verbroken. De achtergrond hiervan is dat de subcultuur 
als 'andere' wereld bij dit type nooit tot leven is 
gekomen. Eerder voelt men zich slachtoffer van het 
`tijdperk van de verbeelding' en wijst men beschuldigend 
in de richting van de vroegere vriendin. Zonder enig 
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subcultureel element is de herdineverslaving nu een 
'ziekte', die ze niet kunnen en willen accepteren. Bij 
herhaling zijn en worden er pogingen gedaan om aan 
de marginaliteit te ontsnappen; alleen dit type heeft 
uitgebreide klinische ervaringen opgedaan. De banden 
met thuis, voor zover nog intact, zijn weer aangetrokken 
en 'respectabele' zaken als een opleiding hebben hun 
oorspronkelijke betekenis herkregen. Tijdens afkickpe-
riodes is dit type uit de prostitutie verdwenen en bij 
deelname aan (denkbeeldige) verstrekking zouden ze 
zeker niet meer werken. 

Hun visie op prostitutie en hun werkstijl is identiek 
aan die van type 4a, met dien verstande dat prostitutie 
hier de uiterste consequentie is van de herolneverslaving 
als een 'ziekte'. In het algemeen gezien lijken er voor 
dit type wegen 'terug' open te staan. Hun expliciete 
hang naar de 'cleane' wereld blijkt tevens uit hun 
herhaalde pogingen om een duurzame relatie met een 
niet-gebruiker op te bouwen. 

Beschouwing 

1. Opvallend detail in de levensverhalen is dat men 
als `nieuweling' zo goed op de markt wordt `ontvangen'. 
Deze `primeue-factor speelt vooral de HP-typen 
parten. Zij gaan door de bank genomen aan het werk 
om een financiele crisis door te komen. Als 'primeurs' 
verdienen ze de eerste tijd (vooral de eerste avond) 
gemakkelijk veel geld. Zij verwaarlozen daardoor 
andere score-competenties. Gaandeweg wordt hun 
marktpositie weer zwakker en komen ze vast te zitten 
aan prostitutie als score-mogelijkheid. In die zin kan 
de primeurfactor als een fuik worden beschouwd. De 
primeurfactor heeft echter ook een 'positieve' keerzijde. 
Blijft men, zoals de HP-typen dat doen in hetzelfde 
territorium opereren, dan is een devaluatie van de 
marktpositie onafwendbaar. Op den duur wordt men 
letterlijk uit de markt geprijsd. Kortom,.in het heroIne-
hoer-zijn liggen factoren besloten die de betrokken 
vrouwen van meet af aan 'op hun retour' zetten. Een 
aanwijzing hiervoor kan zijn dat er een jaar na de 
afsluiting van het veldwerk een nieuwe generatie 
tippelantes op het toneel was verschenen. Van de 65 
respondentes hebben we er slechts dertien teruggezien. 
Negen van hen behoorden tot type 1, de beroepshoer 
die mobiel blijft en ook in andere opzichten het best is 
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toegerust om zich op lange termijn als straathoer te 
handhaven. 

2. Hoewel veel herotheprostituees in hun levensver-
haal een verband leggen tussen de gezinssituatie en 
hun huidige bestaan, valt het aandeel van 'nestfactoren' 
in de ontwikkelingsgang naar heroIneprostitutie met 
onze opzet van onderzoek niet vast te stellen. Veron-
dersteld kan slechts worden dat functioneel-onvolledige 
gezinssituaties wat betreft de relatie-orientatie van 
meisjes `er een schepje bovenop doen'. Meisjes zijn in 
verschillende opzichten gevoeliger voor `toestanden 
thuis' dan jongens (Wilkinson, 1980) en totale relaties 
vormen een 'natuurlijke' weg om aan dergelijke 
problemen te ontsnappen. Dat juist prostitutie of 
heroinegebruik jets vanzelfsprekends werd binnen deze 
totale relaties, berust trouwens niet zelden op het 
element van toeval dat in de relatiemarkt besloten ligt. 
Het had in veel gevallen, om maar wat op te noemen, 
ook om de motorclub of de macrobiotiek kunnen pan. 

3. De cruciale schakel in de ontwikkelingsgang naar 
heroineprostitutie wordt gevormd door totale relaties 
in deviante subculturen, die prostitutie of herdinege-
bruik binnen he handelingsbereik brengen. Aan die 
subculturen ontleende men, weliswaar via de vaste 
vriend of de hartsvriendin, de geldige redenen om met 
prostitutie of herdinegebruik te beginnen en er mee 
door te gaan. De heroinewereld en de prostitutiewereld, 
waartoe ook de klanten gerekend moeten worden, 
maken herdinegebruik, prostitutie en heroTheprostitutie 
vervolgens mogelijk. Het komt er dus op neer dat 
bepaalde subculturen prostitutie of heroinegebruik 
ondersteunen en legitimeren en daarmee een opstap-
functie kunnen vervullen. Vooral in die zin lijken de 
(verschillende) sociale processen die tot heroineprosti-
tutie leiden, weinig vatbaar voor preventie of interventie 
van institutionele zijde. Min of meer hetzelfde geldt 
voor het huidige bestaan van herotheprostituees: ze 
hebben voor zichzelf geldige redenen om het bestaan 
van `werken en gebruiken' voort te zetten. Daarbij 
komt dat ze er verschillende redenen voor hebben en 
verschillende werk- en levensstijlen aan de dag leggen. 

4. Al bij een oppervlakkige beschouwing kan 
duidelijk zijn dat herotheprostituees niet uniform op 
(lokaal) overheidsingrijpen reageren. Bij politie-optre-
den tegen overtredingen van een tippelverbod bijvoor-
beeld, zal type 1 uitwijken naar tippelzones elders, 
eventueel in een andere stad. Type 4 zal het score-accent 
verleggen naar criminele aktiviteiten en `extreme 

90 	JosMiele Verkenningen, jrg. 13, or. 1 



prostitutie', zoals `meteen instappen' aan de marges 
van een tippelzone en `onder de prijs' werken. In dit 
verband moet er op gewezen worden dat excessief 
cocainegebruik, met name coke-basen (het roken van 
een cocaine-concentraat), er toe kan leiden dat de stijl 
als junkie en als straathoer (ongeacht het type) 
extreme vormen aanneemt. Zo kan het gebeuren dat 
een beroepshoer tijdens een 'base-periode' zo'n twaalf 
uur per etmaal `voor vijftien gulden `zonder' werkt'. 

Overigens is het niet reeel te veronderstellen dat 
verslaafde tippelantes — teneinde woonwijken te 
ontlasten — kunnen worden teruggedrongen naar de 
gevestigde 	Ze zijn daar vanwege hun slordige 
werk- en levensstijl niet gewenst, de meesten van hen 
wijzen het werken in de `bisnis' trouwens al bij 
voorbaat af. Evenmin valt te verwachten dat tippelantes 
zijn terug te dringen naar gevestigde prostitutiebuurten. 
Renderende raam- en tippelprostitutie veronderstellen 
een zekere onderlinge, fysiek-geografische afstand en 
begrenzing. Simpel gezegd, deze verschijningsvormen 
van prostitutie verdragen elkaar niet. Integratie van 
bijvoorbeeld alle Amsterdamse straatprostituees . in het 
Wallengebied is niet haalbaar. Bovendien lenen 
gevestigde prostitutiebuurten zich niet voor autoprosti-
tutie, terwijl de vraag naar `prestaties in de auto' zeker 
niet zal ophouden te bestaan. Hetzelfde geldt voor de 
vraag naar laaggeprijsde en niet-professionele prestaties 
in het algemeen. Heroine-straatprostitutie voorziet er 
in dat het 'flaw de hoeren gaan' voor iedereen betaalbaar 
wordt — analoog aan de manier waarop het werk van 
rovende heroinegebruikers videorecorders binnen het 
bereik van de smalle beurs brengt. De categorie 
prostituanten die op straat verschijnt kan daarom als 
een belangrijke peiler van heroineprostitutie worden 
gezien. In deze redenering vormt 'de straat' een van de 
schakels tussen de heroinewereld en andere sectoren 
van de samenleving. Aldus heeft 'de straat', als het 
`wilde' segment van de prostitutiewereld, een quasi-in-
stitutioneel karakter gekregen, een ontwikkeling die 
door het instellen van zogenaamde gedoogzones nog 

• eens wordt onderstreept. 
5. Algemeen gezien beru'st de complexiteit van de 

problematiek rondom tippelprostitutie — naast genoem-
de marktfactoren — op de onverenigbaarheid van de 
uitgangspunten die in het geding zijn. Men kan er van 
uitgaan dat het overgrote deel van het geld dat op 
straat verdiend wordt, in heroine en cocaine wordt 
omgezet. Daarmee staat een tippel-gedoogbeleid, 
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Vrouwenhandel 

drs. H. W. J. Buijs* 

Inleiding 

Vrouwenhandel, het in de prostitutie brengen van 
vrouwen, is niet alleen een verschijnsel dat al lang 
bestaat, maar het is ook wereldwijd verbreid. Reeds in 
1886 tekenden Nederland en Belgie een verklaring 
'betreffende de wederzijds te nemen maatregelen tegen 
de zogenaamde handel in jeugdige vrouwen en 
meisjes'.(1) Ging het in die tijd nog om de handel in 
`blanke slavinnen', inmiddels zijn het vooral vrouwen 
uit de zogenaamde derde wereldlanden, die het 
slachtoffer worden van vrouwenhandel. 

In april 1985 is een onderzoeksrapport over vrouwen-
handel gepubliceerd door het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. L. M. Verbraken en ik 
hebben in dit rapport verslag gedaan van ons onderzoek 
naar aard, globale omvang en de kanalen waarlangs 
vrouwenhandel naar Nederland plaatsvindt. Onder-
staand artikel is op dit onderzoek gebaseerd. 

Ik zal mij hier beperken tot de handel van vrouwen 
uit zogenaamde derde wereldlanden naar Nederland. 
Naar ons land komen hoofdzakelijk vrouwen uit 
Zuid-Oost Azie, Latijns-Amerika en delen van Afrika. 
Deze handel kan evenwel nauwelijks los gezien worden 
van vrouwenhandel naar andere Europese landen, met 
name de E.G.-landen. Het vrije grensverkeer maakt 
doorvoer van vrouwen tamelijk eenvoudig en op 
allerlei manieren wordt door handelaren misbruik 
gemaakt van de bestaande verschillen tussen de diverse 
toelatingsregelingen. Overigens bestaat er ook een 
binnenlandse handel, momenteel vooral in Zuid-Oost 
Azie, waar meisjes en vrouwen van het platteland naar 
de stad worden gelokt of worden verkocht (Barse, 

* De auteur is juridisch beleidsmedewerkster bij de Directie 
Coordinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
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1984; Situation, 1982). De vrouwenhandel over de 
grenzen been gaat in alle windrichtingen ongeacht of 
landen arm of rijk zijn (volgens gegevens van Interpol 
en de Verenigde Naties). 

Verhandelde vrouwen komen in Nederland in de 
prostitutie terecht, voornamelijk achter de ramen en in 
clubs. Een scherpe scheiding tussen 'vrije' prostituees 
en prostituees, die onder dwang moeten werken is 
overigens niet te trekken. Er is een vloeiende overgang, 
want ook veel niet-verhandelde prostituees hebben 
weinig bewegingsvrijheid en zijn gebonden am 
geldbedragen af te staan aan pooiers, beschermers en 
exploitanten. De vrijheid van de meeste 'vrije' prostituees 
is maar relatief. Er zijn er slechts enkelen die op hun 
eigen voorwaarden en onder behoorlijke arbeidsomstan-
digheden kunnen werken (Vanwesenbeeck, 1986). Het 
overgrote deel van de prostitutiewereld wordt beheerst 
door mannen (en enkele vrouwen), die op allerlei 
manieren aan de prostitie trachten te verdienen. De 
organisatie van de prostitutie en de organisatie van de 
vrouwenhandel lopen dan ook voor een deel in elkaar 
over. Exploitanten uit de 'reguliere' prostitutie laten 
zich voorzien van verhandelde vrouwen, indien ze die 
nodig hebben. Er is geen sprake van een scherpe 
scheiding tussen een vrijwillig en een gedwongen 
prostitutiecircuit. Er zijn eerder graduele verschillen: er 
zitten meer vrouwen gedwongen in de clubprostitutie 
dan in de straatprostitutie, maar dit is vooral om 
praktische redenen. Vrouwen op straat zijn zichtbaarder 
en lopen sneller het risico door de politie opgespoord 
te worden dan in besloten clubs. 

Opzet 

In dit artikel zal ik eerst enkele relevante gegevens 
uit het onderzoeksrapport lichten om een algemeen 
beeld van het verschijnsel vrouwenhandel te geven. 
Daaina zal ik een juridische definitie geven van het 
begrip vrouwenhandel aan de hand van hetgeen 
hierover in het onderzoeksrapport is gezegd. Vervolgens 
zal ik mij concentreren op de bestrijding van het 
verschijnsel. Hiervoor zijn maatregelen te bedenken, 
die enerzijds gericht zijn op de vrouwen am te voorko-
men dat ze slachtoffer worden of om hen uit hun 
dwangsituatie te helpen, anderzijds op de handelaren. 
Ik laat enkele sociale en juridische maatregelen die op 
de vrouwen gericht zijn, de revue passeren. Vervolgens 
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zal ik de wetsbepaling over vrouwenhandel (artikel 250 
ter Wetboek van Strafrecht) relateren aan het voorstel 
tot wijziging van artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht 
(bordeelverbod), dat bij de Tweede Kamer ligt 
(kamerstuk 18 202, nr. 7 e.v.). Beide omschrijvingen zijn 
niet congruent en dreigen zelfs met elkaar in botsing te 
komen, hetgeen van invloed kan zijn op het opsporings-
en vervolgingsbeleid inzake vrouwenhandel. Tenslotte 
zal ik dit beleid toetsen aan het beleidsplan Samenleving 
en Criminaliteit (kamerstuk 18 995 1984-1985, nrs. 
1-2). De geringe aandacht voor de vrouwenhandel van 
de kant van Justitie lijkt mij namelijk in geen verhouding 
tot de ernst van het verschijnsel, dat vaak gepaard gaat 
met inbreuken op talloze andere wetsbepalingen 
(bijvoorbeeld artikelen 284, 285, 300 e.v., 326 Wetboek 
van Strafrecht), op grondrechten en mensenrechten. 

Onderzoeksgegevens 

Het onderzoek vond plaats in het kader van het 
regeringsbeleid ter bestrijding van sexueel geweld 
tegen vrouwen en meisjes (Bestrijding van Sexueel 
geweld, Tweede Kamer 1983-1984). Vrouwenhandel 
wordt in de beleidsnota als een van de vormen van 
sexueel geweld gezien. Het onderzoek beoogde te 
inventariseren wat er bij diverse personen en instanties, 
die om en rond de prostitutie werkzaam zijn, aan 
kennis aanwezig was over het verschijnsel vrouwenhan-
del. Gesprekken zijn gevoerd met ambtenaren van 
rijks- en gemeentepolitie, verspreid over het land in die 
steden c.q. regio's waar veel prostitutie aanwezig is; 
met medewerkers van enkele departementen; met de 
Centrale Recherche en Informatiedienst; met de Raad 
van Toezicht op de Dienstverlening bij relatievorming; 
met veldwerksters onder de prostituees; met de mr. A. 
de Graafstichting; met strafrechtwetenschappers en 
met leden van de Werkgroep Vrouwenhandel en 
Sekstoerisme, tegenwoordig de Stichting Koordinatie 
Aktie tegen Vrouwenhandel (SKAV). Daarnaast zijn 
strafdossiers van vrouwenhandel onderzocht, zijn 
ambassades en consulaten in landen waar veel 
vrouwen vandaan komen om informatie gevraagd en 
zijn sexadvertenties in twee landelijke dagbladen 
bekeken. 

Er is destijds bewust voor gekozen om geen gesprekken 
te voeren met verhandelde vrouwen of vrouwen die 
verhandeld zijn geweest. Enerzijds zou het veel tijd 
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gevergd hebben om met de verhandelde vrouwen in 
contact te komen, anderzijds waren er ook ethische 
overwegingen. In het algemeen zijn vrouwen die uit 
hun dwangsituatie bevrijd zijn of terug naar hun land 
van herkomst Of ze zijn ondergedoken en trachten 
elders een nieuw leven op te bouwen. Het zou niet 
alleen veel tijd gevraagd hebben ze op te sporen, het 
zou ook niet verantwoord zijn geweest ze opnieuw te 
laten praten over hetgeen hen is overkomen terwijI ze 
daar juist overheen proberen te komen. Dit bezwaar 
gold temeer omdat er in feite aan deze vrouwen op dat 
moment geen adequate hulp geboden kon worden. 
Deskundigheid in de hulpverlening aan deze specifieke 
groep slachtoffers van sexueel geweld ontbreekt nog 
nagenoeg. (De Stichting Aktie tegen Vrouwenhandel 
gaat zich nu toeleggen op hulpverlening aan verhandelde 
vrouwen.) 	• 

Herkomst en achtergrond 
Uit dossieronderzoek en gesprekken met politiefunc-

tionarissen kwam naar voren dat met name Latijns-Ame-
rika en Zuid-Oost Azie de regio's zijn waar veel 
vrouwen vandaan komen. Van deze regio's zijn het 
vooral de landen Columbia en de Dominicaanse 
Republiek en in mindere mate Argentinie, Chili, 
Bolivia, Brazilie, Venezuela en het Caraibisch gebied; 
in Azie zijn het vooral Thailand en de Filipijnen. Ook 
Indonesie kan genoemd worden. Buiten deze regio's 
komen er ook steeds meer vrouwen uit Afrika, met 
name Ghana en Marokko. 

Opgemerkt . moet worden dat strafdossiers slechts 
inzicht geven in een fractie van wat zich werkelijk in de 
wereld van de vrouwenhandel afspeelt. Ook de 
informatie van de diverse politiekorpsen verschilt wat 
betreft exactheid en aantallen. Dat heeft onder andere 
te maken met de wijze van registratie van prostituees 
en daarin de buitenlandse prostituees en met de 
gebrekkige registratie van gevallen van vrouwenhandel 
en van eventuele vermoedens bij opsporing en/of 
vervolging van andere strafbare feiten. Ook is het zicht 
van de politie op de wereld van de prostitutie niet in 
alle gemeenten gelijk. Wel kan men — generaliserend 
gesproken — zeggen dat de zedenpolitie en wijkteams 
aardig weten wat zich binnen de straat- en raamprosti-
tutie afspeelt, maar veel minder in de gesloten clubs. 
Veldwerkers krijgen wel regelmatig signalen van 
vermoedelijke gevallen van vrouwenhandel, maar 
meestal hebben zij onvoldoende tijd om harde gegevens 
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te verzamelen. Bovendien zijn zij gedwongen zeer 
zorgvuldig om te gaan met de vertrouwelijke informatie 
die zij van hun clienten krijgen. Exacte aantallen van 
verhandelde vrouwen zijn dan ook niet te geven. Ook 
kan er weinig gezegd worden over de mate van 
mobiliteit van de verhandelde vrouwen. Daarover 
bestaan slechts gissingen. Het is alleen bekend dat 
vrouwen regelmatig van de ene stad naar de andere 
worden gebracht, en ook wel over de grens van het ene 
land naar het andere. Het relatief vrije grensverkeer 
maakt deze fluctuatie mogelijk. 

Er zit variatie in de herkomsf van de verhandelde 
vrouwen. Op een bepaald moment kan een toename 
van bijvoorbeeld Spaanstalige vrouwen worden 
geconstateerd maar dit kan over een half jaar weer 
omslaan in een toename van bijvoorbeeld Filippijnse 
vrouwen. Deze toe- of afname wordt vooral geregistreerd 
aan de hand van de vrouwen die achter de ramen 
zitten. Of er de afgelopen jaren een toename van 
vrouwenhandel heeft plaatsgevonden is niet met 
zekerheid te zeggen. We kunnen wel zeggen dat zij 
beslist niet minder is geworden. Doordat buitenlandse 
vrouwen niet alleen via vrouwenhandel in Nederland 
in de prostitutie komen, hoeft een toename van hun 
aantal in een bepaalde prostitutiebranche overigens 
niet automatisch te betekenen dat de vrouwenhandel 
evenredig is toegenomen. 

Aan de hand van strafdossiers en processen-verbaal 
zijn enige indrukken over de achtergrond van de 
verhandelde vrouwen naar voren gekomen. Voor wat 
betreft vrouwen uit Latijns-Amerika lijkt het in het 
algemeen te gaan om vrouwen tussen 25 en 30 jaar. 
.Velen van hen hebben in het land van herkomst 
kinderen of andere familieleden, die ze onderhouden 
met het hier verdiende geld. Vrouwen uit Zuid-Oost 
Azle zijn jonger qua leeftijd dan de Zuid-Amerikaansen. 
Uit de dossiers kwam een gemiddelde leeftijd van 
tussen de 20 en 25 jaar naar voren. Een deel van deze 
vrouwen was in het land van herkomst werkzaam in de 
prostitutie. De vrouwen waren van het platteland naar 
de steden getrokken en daar veelal in de prostitutie 
beland. 

Motieven 
Armoede in eigen land is een van de belangrijkste 

redenen waarom vrouwen slachtoffer worden van 
vrouwenhandel. In de meeste derde-wereldlanden 
worden kinderen verondersteld bij te dragen aan het 
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gezinsinkomen. Door de werkloosheid op het platteland 
trekken veel meisjes naar de grote steden waar zij 
overgeleverd zijn aan malafide uitzendbureaus en 
onbetrouwbare werkgevers. Niet alleen armoede, maar 
ook culturele waarden en normen in het land van 
herkomst en de toenemende invloed van westerse 
denkbeelden brengen vrouwen in een positie die hen 
kwetsbaar maakt voor prostitutie en vrouwenhandel. 
Verkrachte vrouwen, die zodoende hun maagdelijkheid 
hebben verloren of ongehuwde moeders worden in 
veel Aziatische en Islamitische landen uit de gemeen-
schap gestoten. Door fi&t weinige en meestal slecht 
betaalde werk dat er voor hen is, worden zij min of 
meer gedwongen zich te prostitueren, te meer daar zij 
van de familie geen steun meer kunnen verwachten. 
Daar speelt nog mee het feit dat vrouwen in het 
algemeen minder betaald worden voor het werk dat ze 
verrichten en ze werkzaam zijn in de laagst gewaardeerde 
banen. De invloed vanuit het westen doet zich bijvoor-
beeld gelden in de behoefte aan luxe goederen en 
contant geld. Vrouwen die naar de stad trekken en 
gewend waren in natura te betalen (hun opbrengsten 
van de landbouw), moeten nu contant geld op tafel 
leggen. Zeker wanneer hun inkomen marginaal is of ze 
werkloos raken blijft er weinig anders over dan de 
prostitutie. 

Het sextoerisme naar derde-wereldlanden bestendigt 
en vergroot de prostitutie in het ontvangende land, het 
speelt tegelijk in op de beeldvorming die vrouwen 
aldaar van het westen hebben. Zij komen in contact 
met westerlingen met geld, waardoor de idee wordt 
versterkt dat iedereen in het westen (en Japan) veel 
geld verdient. Men is vaak niet op de hoogte van alle 
praktische en wettelijke belemmeringen die dit 
verhinderen. Vrouwen uit derde-wereldlanden proberen 
dan ook op allerlei manieren naar Europa te komen. 

Het is niet zo dat alle buitenlandse vrouwen die in 
Nederland in de prostitutie werken via vrouwenhandel 
bier zijn gekomen. Het komt ook voor dat vrouwen via 
familie of vriendinnen die al in Nederland in de 
prostitutie werken, hier naar toe worden gehaald. De 
betrokken kennis weet dan wel een plaatsje voor de 
nieuwgekomene te regelen. Er zijn grove schattingen 
dat ongeveer de helft van het aantal buitenlandse 
prostituees in Nederland illegaal verblijft. 

Vrouwen worden naar Nederland verhandeld of met 
de belofte dat hier werk voor hen is of met een 
huwelijksbelofte. In het laatste geval huwen ze met een 
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Nederlander om op deze manier het land in te kunnen. 
Hoewel men dit laatste een schijnhuwelijk noemt is er 
wel degelijk sprake van een geldig huwelijk (als er 
tenminste geen valsheid in geschrifte heeft plaatsgevon-
den). Het komt regelmatig voor dat een vrouw te 
goeder trouw huwt met een man, omdat ze hem aardig 
vindt, maar dat de man in kwestie minder goede 
bedoelingen heeft. Hij trouwt haar ten behoeve van een 
handelaar die de vrouw, eenmaal in Nederland, in de 
prostitutie zet. De handelaar heeft het huwelijk 
geregeld en zal ook de .  echtscheiding regelen. De 
mannelijke huwelijkskandidaat wordt onder andere uit 
drugs- of homoscenes geronseld en krijgt behalve een 
gratis vakantie om de vrouw op te halen ook nog een 
bepaald bedrag. Het kan ook zijn dat de man die de 
vrouw trouwt haar voor zichzelf of een bevriende 
sexclubeigenaar laat werken. Ten slotte is het ook 
mogelijk dat de vrouw weet dat ze een schijnhuwelijk 
sluit om Nederland binnen te kunnen komen. Ze weet 
meestal niet wat haar daarna te wachten staat. 

Behalve met een huwelijksbelofte worden vrouwen 
zoals gezegd ook met een belofte van een goed 
betaalde baan naar Nederland gelokt. In het algemeen 
wordt haar het soort werk beloofd dat ze in eigen land 
ook al deed, zoals serveerster, arbeidster, danseres, 
garderobedame, alleen worden haar nu veel hogere 
verdiensten voorgespiegeld. Er wordt dus niet gezegd 
dat ze in de prostitutie zal moeten gaan werken. Al 
haar papieren worden in orde gemaakt en de reis 
geboekt om het geheel nog aantrekkelijker te maken. 
Eenmaal in Nederland worden vrouwen na kortere of 
langere tijd gedwongen om in de prostitutie te gaan 
werken. Ook al verzetten zij zich daartegen, op een 
gegeven moment geven zij het op omdat ze zich in een 
afhankelijkheidssituatie bevinden en met dwang en 
geweld worden bedreigd. Die afhankelijkheid ontstaat 
doordat de handelaar de tickets en het geld bij zich 
houdt; de vrouw in het algemeen geen Europese taal 
verstaat; gedreigd wordt dat de familie in eigen land 
iets zal overkomen; haar gezegd is dat de politie door 
de handelaar al omgekocht is of dat ze een schuldbe-
kentenis heeft getekend die ze eerst moet afbetalen 
(voor alle gemaakte onkosten). 

De organisatie van de handel 
Uit de diverse informatiebronnen is een globaal 

beeld te destilleren van de handelaren. Er is een 
kleinschalige handel waarbij een of enkele mannen (en 
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vrouwen) een vrouw overhalen mee te gaan — of een 
van hen huwt eerst met haar — en haar bier voor zich te 
laten werken. Er zijn ook kleine handelaren die op 
verzoek van een sexclubeigenaar een of meer vrouwen 
voor de prostitutie naar Nederland halen. De groot-
schalige handel kent een netwerk van contacten, werkt 
internationaal en er is meestal een zekere taakverdeling 
aanwezig. Handelaren nemen ronselaars in dienst die 
de vrouwen werven. Bij schijnhuwelijken ronselen 
anderen weer de huwelijkskandidaten in Nederland. Er 
zijn dus allerlei schakels in het proces die allemaal 
betaald krijgen. De verhandelde vrouwen worden 
doorverkocht naar diverse Europese steden. 

Er zijn sterke vermoedens dat leidinggevende figuren 
uit de vrouwenhandel ook in de drugshandel zitten. De 
relatie zou zichtbaar zijn in het feit dat de handel in 
heroine uit Zuid-Oost Azie parallel liep met een 
toename van de handel in vrouwen uit de regio 
(midden jaren zeventig) en dat de handel in cocaine uit 
Zuid-Amerika parallel loopt met de handel vanuit die 
landen afkomstige vrouwen (vanaf 1980). Verhandelde 
vrouwen zouden hier en daar ook als koerierster 
moeten optreden. 

Bij vrouwenhandel is er dus aan de ene kant een 
groot aanbod van vrouwen en meisjes uit de derde-
wereldlanden die graag in de rijke landen willen gaan 
werken. Aan de andere kant zijn er de handelaren en 
exploitanten, die zowel aan de handel zelf verdienen 
als aan de prostitutie. Er worden vaak enorme bedragen 
gerekend, die door de vrouwen vooruit worden betaald 
of achteraf onder druk van ondertekende schuldbeken-
tenissen voor reis- en verblijfkosten en kleedgeld. De 
vrouwen worden gedwongen het geld dat ze in de 
prostitutie verdienen, af te dragen om deze vermeende 
schulden af te betalen. Doordat ze in een afhankelijk-
heidssituatie zitten hebben ze geen mogelijkheden om 
zich aan deze dwang te onttrekken. 

Bestrijding van vrouwenhandel 

Artikel 250 ter Wethoek van Strafrecht 
Het artikel in het Wetboek van Strafrecht dat 

vrouwenhandel verbiedt (artikel 250 ter) biedt in feite 
weinig houvast wat nu precies onder vrouwenhandel 
verstaan moet worden. Het wetsartikel spreekt over 
'vrouwenhandel en handel in minderjarigen van het 
mannelijke geslacht'. Het zich hieraan schuldig maken 
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kan gestraft worden met een gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaar of een geldboete van de vierde 
categorie. Het artikel werd in 1911 in het Wetboek van 
Strafrecht opgenomen en is gebaseerd op het toen net 
gesloten verdrag van Parijs (Staatsblad 1912 no. 133). 
Dit verdrag verplichtte partijen het strafbaar te stellen 
om een vrouw voor prostitutie ('met het oog op het 
plegen van ontucht') aan te nemen, zelfs al gebeurde 
het met haar goedvinden. Daarbij werden ook strafbaar 
geacht alle handelingen die nodig waren om de vrouw 
in de prostitutie te brengen. Destijds bij de totstandko-
ming van de wetsbepaling, is een omschrijving van wat 
vrouwenhandel is weggelaten, omdat er tijdens de 
parlementaire behandeling bedenkingen waren gerezen 
tegen de toen voorgestelde formulering. Wel stelde de 
toenmalige Minister van Justitie in de Tweede Kamer 
dat niet alleen onder vrouwenhandel moest worden 
verstaan het rechtstreeks overleveren van een vrouw 
aan prostitutie, maar ook `elke daad die daartoe 
strekken moet, bijvoorbeeld het op reis gaan en reizen 
met vrouwen om haar een plaats te doen bereiken waar 
zij aan prostitutie overgeleverd zullen worden' (Hande-
lingen Tweede Kamer, 2 maart 1911 blz. 1577). In 1927 
werd ook de handel in minderjarige jongens strafbaar 
gesteld. 

De jurisprudentie heeft de definiering nader gepreci-
seerd en uitgewerkt. Zo oordeelde de Rechtbank van 
Rotterdam in 1920 dat ook prostituees verhandeld 
konden worden. Het ging in dit geval om twee 
prostituees die overgehaald waren van Rotterdam naar 
Middelburg te vertrekken. Volgens het Hof van 
Amsterdam is het ook niet nodig dat vrouwen in een 
afhankelijkheidssituatie (bijvoorbeeld achterhouden 
van geld, paspoort) gebracht worden, waardoor ze 
beter tot prostitutie te dwingen zijn. Ook wanneer een 
vrouw met haar toestemming wordt geplaatst is er 
sprake van vrouwenhandel, aldus het Hof in 1927. In 
1983 vatte de Procureur-Generaal van de Hoge Raad 
het begrip vrouwenhandel nog eens samen: `Uit de 
wetsgeschiedenis blijkt, dat onder vrouwenhandel valt 
elke daad die ertoe strekt een vrouw over te leveren 
aan prostitutie, bijvoorbeeld het op reis gaan en reizen 
met vrouwen om haar een plaats te doen bereiken waar 
zij aan prostitutie overgeleverd zullen worden'. Het 
deed er volgens de Hoge Raad niet toe dat de vrouwen 
meerderjarig waren of dat ze misschien al in de 
prostitutie hadden gezeten. In de literatuur wordt nog 
een nadere definiering gegeven van de daders. Collard 
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en van Rossum achten stratbaar aan vrouwenhandel 
zowel ronselaars als alle tussenpersonen die meewerken 
aan het in de prostitutie brengen van een vrouw. 
(Collard en van Rossum, 1938.) 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat op 
grond van wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur 
onder vrouwenhandel kan worden verstaan: het 
overleveren van vrouwen aan de prostitutie, waarbij 
elke daad die daartoe strekt strafbaar is. Het gaat hier 
zowel om binnen- als om buitenlandse handel, om 
handel in meerderjarige vrouwen en minderjarige 
jongens en meisjes. Het is hierbij niet van belang of 
een vrouw ingestemd heeft met de vrouwenhandel; het 
is ook niet van belang of zij al eerder in de prostitutie 
werkzaam is geweest. 

Maatregelen gericht op de vrouwen 
Om vrouwenhandel te bestrijden kan men zich 

richten op de potentiele slachtoffers om te voorkomen 
dat zij meegelokt worden en op de daadwerkelijke 
slachtoffers om hen uit hun benarde situatie te helpen 
en om via hen bij de daders te komen. 

Maatregelen gericht op preventie zijn niet eenvoudig 
te nemen. Deze maatregelen zouden vooral moeten 
liggen in de voorlichtingssfeer en in het verstrekken 
van relevante adressen en telefoonnummers in geval 
van nood. Ambassades en consulaten kunnen dit 
materiaal verstrekken, wanneer vrouwen om een visum 
komen vragen of voor een huwelijk binnenkomen. 
Vliegmaatschappijen die veel op de landen vliegen 
waaruit vrouwen verhandeld worden, kunnen hier 
eveneens een rot in spelen. Lang niet alle vrouwen 
worden in deze gevallen bereikt. Het kan zijn dat alle 
papieren door de handelaren worden verzorgd, of dat 
de vrouw de informatie niet kan lezen. Als tegemoetko-
ming aan deze problemen kan geeist worden dat de 
direct betrokkenen zelf op de ambassades of consulaten 
verschijnen alwaar hen mondelinge informatie wordt 
verstrekt, aangevuld met schriftelijke. Het is hierdoor 
mogelijk dat men ook vrouwen waarschuwt die geheel 
te goeder trouw met een man meewillen naar Nederland 
die eveneens te goeder trouw is. lk denk niet dat men 
deze mensen tegen het hoofd stoot, wanneer het 
personeel uitlegt dat het hier om een generale preven-
tieve maatregel gnat. Overigens is gebleken dat ook 
buitenlandse vrouwen die uit eerbare bedoelingen met 
een Nederlander zijn gehuwd in de problemen kunnen 
komen, bijvoorbeeld wanneer het huwelijk niet aan de 
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verwachtingen voldoet en de vrouw weg wil, maar niet 
weet waarheen. 

Uiteraard zouden de landen van herkomst veel meer 
in de preventiesfeer kunnen doen dan de buitenlandse 
vertegenwoordigers in het land. Tot nu toe blijkt de 
bereidheid hiertoe niet aanwezig; de betrokken landen 
spelen zelfs een dubbele rol hierin. Export van 
vrouwen voor de prostitutie geeft het land geen goede 
naam, maar aan de andere kant vormen de verdiensten 
van de vrouwen voor de familie een welkome bron van 
inkomsten in buitenlandse valuta. Gezien de motieven 
die vrouwen hebben om naar het westen te willen en 
de ideden die er bij veel van hen leven, kan er van de 
preventieve werking van voorlichtingsmateriaal niet al 
te veel verwacht worden. 

Hetzelfde geldt in feite voor de juridische maatregelen 
die er op gericht zijn vrouwen te ontmoedigen hierheen 
te komen. Ondanks de wijziging van de wet op het 
Nederlanderschap blijkt het in feite nauwelijks 
moeilijker te zijn geworden om Nederland binnen te 
komen dan daarvoor. Weliswaar krijgt de buitenlander 
die met een Nederlander huwt niet direct de Neder-
landse nationaliteit, maar hij/zij kan wel aanspraak 
maken op een titel om Nederland binnen te komen. 
Het is niet waarschijnlijk dat de gewijzigde wet op het 
Nederlanderschap de stroom vrouwen, die hierheen 
verhandeld worden, zal doen stoppen. Veel eerder 
wordt nu het effect dat een vrouw het recht verliest om 
hier te blijven, zodra haar nieuwbakken echtgenoot 
haar aan de handelaren overlaat. Haar verblijf was 
immers gebonden aan dat van haar man. Het gevolg is 
dat er meer illegale vrouwen in Nederland zullen 
verblijven, die meer dan de legaal hier verblijvende 
vrouwen aan het oog van de straat zullen worden 
onttrokken, dus in gesloten clubs werken en niet 
zonder begeleiding de straat op mogen. De handelaren 
zullen hoogstens jets selectiever te werk moeten gaat 
met het uitzoeken van een huwelijkspartner om het 
idee dat het hier om een echt huwelijk gaat bij de 
aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf 
hoog te houden. 

Het is ook zeer de vraag of de nieuwe voorstellen 
voor een herziene vreemdelingenwetgeving (Notitie 
Herziening Vreemdelingenwetgeving, Tweede Kamer 
1985-1986) iets aan de positie van de verhandelde 
vrouwen zal veranderen. Prostitutie wordt niet als werk 
gezien en bovendien is het geen werk waarvoor geen 
andere mensen in Nederland aanwezig zijn. De vrouw 
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kan dus geen aanspraak maken op een verbffifstitehom 
bier te werken. Wel kan zij een verblijfstitel vragen 
voor het verrichten van werk van korte duur, anders 
dan prostitutie, bijvoorbeeld als danseres of voor 
verblijf bij de huwelijkspartner. Deze mogelijkheid is 
met name van belang voor de binnenkomst in Neder-
land. Tijdens het verblijf verliezen veel vrouwen ook nu 
al hun aanspraak op een verblijfstitel. Bestrijding van 
vrouwenhandel via een restrictief toelatingsbeleid van 
de verhandelde vrouwen zal echter volstrekt ineffectief 
zijn, als niet ook de handelaren worden aangepakt. Er 
zijn niet alleen genoeg vrouwen die naar Europa 
willen, maar er bestaat ook het risico dat zodoende niet 
de handelaren, maar de vrouwen gecriminaliseerd 
worden terwij1 zij toch slachtoffer zijn. Deze situatie 
doet zich in feite al voor wanneer verhandelde 
vrouwen, die hier illegaal verblijven door de vreemde-
lingenpolitie worden opgespoord. Zij zijn in dat geval 
overtreders van wettelijke regelingen in plaats van 
slachtoffers van vrouwenhandel. 

Maatregelen gericht op de handelaren 
Een goede en efficiente bestrijding van vrouwenhan-

delaren lijkt mij pas mogelijk wanneer er een eenduidig 
en doordacht opsporings- en vervolgingsbeleid is 
ontwikkeld. De indruk dat hiervan nog geen sprake is, 
leid ik af uit het feit, dat artikel 250 ter van het 
Wetboek van Strafrecht dat vrouwenhandel verbiedt, in 
toenemende mate onderworpen wordt aan eigen 
interpretaties van het Openbaar Ministerie en uit de 
beoordeling van het toekomstig beleid in de nota 
Samenleving en Criminaliteit ten aanzien van vrouwen-
handel. 

De omschrijving van het begrip vrouwenhandel 
dreigt in botsing te komen met de in voorbereiding 
zijnde nieuwe omschrijving van artikel 250 bis Wetboek 
van Strafrecht. Het zogenaamde bordeelverbod dat in 
dit artikel is vastgelegd, wordt opgeheven. Aileen nog 
strafbaar blijft diegene die door dwang, bedrog, 
geweld, misleiding of `door misbruik van uit feitelijke 
verhoudingen voortvloeiend overwicht' een ander ertoe 
beweegt voor hem of haar in de prostitutie te gaan 
werken. Het is dus niet meer strafbaar wanneer iemand 
leeft van de inkomsten van een prostituee als beiden 
voor deze inkomensverdeling hebben gekozen. De 
gedachte achter deze wetswijziging is te vinden in de 
regeringsnota over het beleid ter bestrijding van 
sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes. Deze is dat 
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vrouwen de vrijheid zouden moeten hebben al of niet 
voor prostitutie als beroep te kiezen. Dat er vaak van 
deze vrijheid geen sprake is wordt onderkend: Woor 
het beleid is het dan ook primair van belang in 
hoeverre in de prostitutie sprake is van dwang of 
geweld, omdat in dat geval de integriteit van de 
prostituee wordt geschonden'. 

Vanuit dit standpunt bezien is de delictsomschrijving 
in artikel 250 ter te ruim: daar is immers de wilsinstem-
ming van de vrouw niet relevant, dat wil zeggen dat 
een vrouwenhandelaar ook strafbaar kan zijn als de 
vrouw met .de handel heeft ingestemd. Diegene die 
vrouwen, die vrijwillig kiezen voor het werken in de 
prostitutie, in het leven' helpen, is dus strafbaar op 
grond van artikel 250 ter, maar diegene die van de 
prostitutie profiteert is volgens het nieuwe artikel 250 
bis niet strafbaar, wanneer dit niet onder dwang, met 
bedrog of misleiding gebeurt. Een exploitant, die een 
vrouw in dienst neemt, zou strafbaar zijn (hij helpt 
haar in de prostitutie), maar hij zal niet strafbaar zijn, 
wanneer hij aan haar verdient. De ratio achter deze 
incongruentie is niet duidelijk. Deze zal eerder de 
werking van artikel 250 ter verzwakken. 

In de praktijk blijkt ook dat politie en Openbaar 
Ministerie inmiddels hun eigen oplossingen zijn gaan 
zoeken en een eigen interpretatie aan artikel 250 ter 
hebben gegeven. Vrouwenhandel die niet onder directe 
dwang of geweld plaats heeft gevonden wordt in 
enkele arrondissementen al niet meer vervolgd 
(Filippijnse, 1986). Vrouwen die zich vrijwillig in de 
prostitutie laten brengen, behoeven niet meer bescher-
ming dan vrouwen die op eigen houtje in de prostitutie 
stappen. Er valt uit praktisch oogpunt iets voor deze 
benadering te zeggen, vanuit legalistisch oogpunt is er 
wel het een en ander op aan te merken. Niet ontkend 
kan worden dat deze zaken bewijsrechtelijk haast niet 
rond te krijgen zijn. De `vrijwillig' verhandelde 
vrouwen hebben er geen enkel belang bij om tegen hun 
handelaren te getuigen; ze brengen eerder zichzelf in 
discrediet, met name als ze hier illegaal zijn. Er bestaat 
echter het gevaar dat politie en O.M. ten onrechte 
handelaren niet vervolgen, wanneer niet direct 
duidelijk is of er sprake is van dwang, geweld of 
misleiding. Het is vaak niet mogelijk om vrouwen alles 
ineens te laten vertellen over wat er gebeurd is. Velen 
van hen hebben slechte ervaringen met de politie in 
eigen land wegens corruptie of sexueel geweld. Ze 
weten niet wat de gevolgen zullen zijn als ze hun mond 
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opendoen en de waarheid vertellen. Zaken van 
vrouwenhandel zijn vaak arbeidsintensief en tijdrovend. 
De werkdruk op het justitieel apparaat kan verhinderen 
dat zaken edit goed uitgezocht worden. 

Bedenkelijker wordt het wanneer het O.M. de 
interpretatie van het vervolgbare begrip vrouwenhandel 
nog verder gaat inperken. Vrouwenhandel zou in een 
aantal arrondissementen ook niet vervolgd worden 
wanneer blijkt dat vrouwen al in de prostitutie hebben 

. gezeten in het land van herkomst. Tenminste wordt 
hiermee de indruk gewekt, dat het gedrag en het 
verleden van het slachtoffer van invloed zou zijn op de 
strafwaardigheid van vrouwenhandel, terwijI men 
langzamerhand mocht gaan aannemen, dat deze 
benadering uit het justitiele denken was geweerd. Het 
is immers niet gezegd dat vrouwen die al prostituee 
waren zich in alle gevallen vrijwillig hebben laten 
verhandelen. En bij veel vrouwen, die wisten dat ze in 
Nederland in de prostitutie gingen werken, blijkt, dat 
handelaren de gemaakte afspraken niet nakomen. Ook 
in deze gevallen is er sprake van dwang, eventueel 
(dreigen met) geweld of misleiding en behoort opgetre-
den te worden. Indien artikel 250 ter onvoldoende 
handvatten voor vervolging biedt — om bewijstechnische 
redenen — dan is gebruik van artikel 250 bis (nieuw) op 
zijn plaats: een prostituee wordt gedwongen tegen haar 
zin een groot deel van haar inkomsten af te staan aan 
anderen. Toepassing van het nu nog geldende artikel 
250 bis in de sfeer van het nieuwe artikel 250 bis is zeer 
wel mogelijk, omdat het huidige artikel 250 bis zo ruim 
geformuleerd is, dat interpretatie naar het nieuwe 
artikel 250 bis de grenzen van het oude artikel niet zal 
overschrijden. 

Het opportuniteitsbeginsel biedt het Openbaar 
Ministerie de mogelijkheid al of niet tot vervolging 
over te gaan bij constatering van een strafbaar reit. Of 
het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaat hangt 
echter niet alleen meer af van het bestaan van een toe 
te passen wettelijke bepaling. Professor 't Hart schetst 
de ontwikkeling van het strafvervolgingsbeleid vanaf 
de jaren zestig en constateert dat in de jaren tachtig dit 
beleid ook bepaald wordt door het algemeen belang 
dat met vervolging gediend wordt en de prioriteit die 
de vorm van criminaliteit heeft 2 . Vooral dit laatste 
begint een steeds zwaarder stempel te drukken op het 
vervolgingsbeleid. De nota Samenleving en Criminaliteit 
maakt deze efficiencyffienadering tot algemeen 
aanvaard uitgangspunt. Hierin worden twee vormen 
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van criminaliteitsbestrijding tot prioriteit verheven: de 
kleine criminaliteit en de zware criminaliteit en hiervan 
'de zogenaamde georganiseerde criminaliteit, die, 
veelal in combinatie met de .illegale drughandel, actief 
is in de sfeer van het illegale gokken, de wapenhandel, 
de prostitutie en de koppelbazerij'. 3  Hieruit zou men 
kunnen opmaken, dat hier ook de vrouwenhandel 
bedoeld wordt. Dit wordt bevestigd in antwoord op 
schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer. 4  Daarin 
wordt gesteld, dat de bestrijding van vrouwenhandel in 
de drugsbestrijding wordt meegenomen. Dat wil 
zeggen dat wanneer er bij de drugsbestrijding zich een 
geval van vrouwenhandel voordoet daar tegen opgetre-
den zal worden. 

Aan deze benadering kleven twee bezwaren. Ten 
eerste doet zich slechts een deel van de vrouwenhandel 
voor in de sfeer van de drugshandel. Er zijn wel 
vermoedens dat drugshandelaren ook vrouwen 
verhandelen of verhandelde vrouwen als koerier, (met 
name de grootschalige georganiseerde vrouwenhandel 
is gelieerd met drugshandel) maar of het hier om een 
groot aantal gaat is niet bekend. Het werven van 
drugsverslaafden in cafe's en op straat wil niet 
automatisch zeggen, dat er dan een relatie tussen 
drugs- en vrouwenhandel is. Er bestaan ook organisaties 
van vrouwenhandelaren, die niet (direct aanwijsbaar) 
aan de drugshandel zijn gelieerd. Er zijn talloze 
handelaren, die voor zichzelf of bekende sexclubs 
vrouwen verhandelen en niet in de drugshandel zitten. 
Door de in de nota Samenleving en Criminaliteit 
voorgestelde aanpak blijft een groot deel van de 
vrouwenhandel buiten het gezichtsveld. Een tweede 
bezwaar betreft de wijze waarop het probleem benaderd 
wordt. Slechts wanneer men een geval van vrouwen-
handel `tegenkome wordt er vervolgd. Het hangt dus 
min of meer van toevalligheden af of er een geval van 
vrouwenhandel boven tafel komt (bijvoorbeeld via een 
klacht of een inval door de vreemdelingendienst in een 
club). Het resultaat zal dan ook zijn dat er evenals tot 
nu toe nauwelijks gevallen van vrouwenhandel zullen 
worden opgespoord, laat staan met voldoende bewijs 
kunnen worden vervolgd. 

Veeleer zou getracht moeten worden om via de 
vrouwen ingang te krijgen in de netwerken van 
handelaren. Een van de grootste problemen hierbij is 
om vrouwen zover te krijgen dat zij aangifte komen 
doen van vrouwenhandel en om hen te laten getuigen 
tegen vermoedelijke daders. Hiervoor is het nodig dat 
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Noten 

vrouwen contact krijgen buiten de wereld waarin ze'nu 
zitten bijvoorbeeld door middel van vertrouwensperso-
nen zoals veldwerksters, hulpverleners of gespecialiseer-
de politiefunctionarissen. Wanneer deze mensen een 
vertrouwensbasis kunnen opbouwen met de slachtoffers 
en hen een alternatief kunnen bieden wanneer zij de 
stap zetten om uit de vrouwenhandel te gaan, kan 
geprobeerd worden hen aangifte te laten doen en te 
laten getuigen. Met name de angst voor represailles 
tegen henzelf of hun familie weerhoudt vrouwen ervan 
em jets aan hun situatie te doen. Daarvoor hebben ze 
hulp van buitenaf nodig. 

Slotopmerkingen 
Bestrijding van vrouwenhandel vereist een intensie-

vere aanpak dan de in de Nota Samenleving en 
Criminal iteit voorgestelde. Het vereist een verbetering 
van het contact tussen prostituees en politie, eventueel 
via tussenpersonen die niet in het rolconflict komen 
van ordehandhaver en hulpverlener. Het vereist ook 
een intensief vergaren van informatiemateriaal 
verkregen uit de prostitutiewereld, van verhandelde 
vrouwen of via de vertrouwenspersonen en een 
systematiseren van dat informatiemateriaal, dat zowel 
uit heel Nederland afkomstig zou moeten zijn als uit 
het buitenland. Aangesloten kan worden bij de in de 
nota Samenleving en Criminaliteit gedane toezegging 
over geautomatiseerde politiele informatiesystemen en 
bij de plannen ter verbetering van de taak van de CRI. 

Alleen met gerichte aandacht en een intensieve 
aanpak zullen er op den duur resultaten behaald 
kunnen worden. Zeker zo •belangrijk hierbij is de 
internationale samenwerking, omdat vrouwenhandel 
zich soepel over de grenzen uitstrekt. Een gericht 
beleid ter bestrijding van vrouwenhandel zou dus wat 
meer aandacht verdienen dan het nu krijgt. Daar is 
gezien de ernst en de omvang van het verschijnsel 
genoeg reden voor. 
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'In de prostitutie moet je dat er 

allemaal maar bijnemen' 

Prostitutie en (sexueel) geweld 

drs. I. Vanwesenbeeck* 

Inleiding 

Visies op de verhouding tussen sexueel geweld en het 
`openlijk' ruilen van sex tegen geld hebben zich lang 
geconcentreerd rond de vraag naar het al of niet 
fundamenteel gewelddadige karakter van de prostitutie. 
Er bestaat een begrijpelijke eensgezindheid over het 
feit, dat prostitutie door vrouwen voor mannen haar 
structurele basis vindt in de ongelijke verhoudingen 
tussen de sexen op economisch en sexueel terrein. De 
sexbusiness, evenals overigens andere onderhandelin-
gen tussen man en vrouw, kan niet anders dan tegen 
deze achtergrond beschouwd worden. Schrijnend tonen 

zich in de prostitutie sociale fenomenen als de 
economisch zwakke positie van vrouwen, haar 
beperkter maatschappelijke mogelijkheden, haar 
sexualisering en objectivering en haar onderwerping 
aan 'vrijheden', die voornamelijk mannen zich (kunnen) 
veroorloven. 

De consequenties van dergelijke obsgrvaties voor de 
beoordeling van de prostitutie in het algemeen, als een 
al of niet acceptabel maatschappelijk verschijnsel, 
lopen uiteen. Ook verschillen de meningen als het gaat 
om het individuele slachtofferdom van de prostituee in 
dezen. Daarbij is men nogal eens geneigd tot generali-
saties. Zo menen sommigen, dat 'de' prostituee, als 
machteloze speelbal van mannelijke exploitatiedrang 
en sexuele drift, gezien moet worden als het ultieme 
slachtoffer van de verhoudingen tussen de sexen. 
Anderen zijn juist van mening, dat zij juist minder 
slachtoffer is van sexuele aanmatiging dan niet-prosti-
tuees, zoals dat bij voorbeeld klinkt in het volgende 
citaat: 'De zeltbeheersing van de hoer en haar onver- 

•De auteur is wetenschappelijk medewerkster Vrouwenstudies 

aan de Katholieke Universiteit Brabant en onderzoeker bij het 

Mr. A. de Graafstichting te Amsterdam. 
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schilligheid ten aanzien van lustbeleving maken dat zij 
minder vernederd wordt door sexuele aanmatiging en 
sexueel geweld dan de prinses, die zichzelf blijft zien 
als prinses en alleen afgrijzen, walging en angst voelt.' 
(Carter, 1986) 1  

Prostituees zelf voeren vaak het feit, dat zij financieel 
beloond worden voor diensten, die andere vrouwen 
`voor niks' moeten verlenen en het expliciete onder-
handelingsmoment in de interactie met hun klanten 
aan als argumenten om de prostitutie niet meer dan 
andere man-vrouw-regelingen als gewelddadig te 
beschouwen. Veelal zien zij de prostitutie als een 
eerlijker ruil van sex tegen geld dan wanneer de ruil 
minder openlijk plaatsvindt, zoals dat in het `romanti-
sche' huwelijk het geval is. Weer anderen zijn er zelfs 
toe geneigd bepaalde groepen prostituees een voorvecht-
sterspositie binnen de vrouwenbeweging toe te dichten 
wat betreft het toedigenen van een `eigen' sexuele 
activiteit, het ontwikkelen van vrouwelijke visies op 
'lust' en de daarbij behorende sexuele praktijk. 

Discussies omtrent de relatie tussen feminisme, 
prostitutie en geweld blijken in de media vele stemmen 
los te kunnen maken. Beurtelings worden de geweldda-
dige aspecten en het bevrijdende potentieel van de 
prostitutie benadrukt. 2  Vaak bevatten de verschillende 
beweringen interessante visies en raken ze zonder meer 
aan cruciale punten, maar naar mijn idee wordt in de 
gevolgde redenaties al te vaak voorbijgegaan aan de 
veelzijdigheid en de heterogeniteit van de wereld van 
de commerciele sex en aan de uiteenlopende posities, 
die vrouwen daarbinnen in kunnen nemen. Uitspraken 
over 'de' aard van het werk worden snel moralistisch 
en weerspiegelen vaak een gebrek aan respect voor 
prostituees en aan inzicht in de verscheidenheid van 
haar ervaringen. Bovendien ontnemen ze het zicht op 
het feitelijke, specifieke geweld, dat jegens hen 
gepleegd wordt en nemen te weinig de condities in 
ogenschouw, waaronder de prostitutie bedreven wordt. 
En die zijn nu juist rechtstreeks bepalend voor de 
inhoud van het werk en het al of niet gewelddadige 
karakter daarvan. Generaliserende uitspraken dragen 
niet bij aan een beter begrip van de dagelijkse werke-
lijkheid van prostituees. Deze wordt door dergelijke 
stereotiepen eerder gemystificeerd. 

In het onderzoek, dat ik gedaan heb naar aspecten 
van dwang en geweld in de prostitutie, heb ik geprobeerd 
juist de specifiekere vormen van dwang en (sexueel) 
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geweld te inventariseren, die rechtstreeks samenhangen 
met het werk, zonder het werk op zich als gewelddadig 
te beschouwen. Zoals gewoonlijk verwijst de term 
'sexueel' ofwel naar het sexuele karakter van bepaalde 
gewelddadige handelingen of naar de sexespecificiteit 
daarvan in die zin dat het vrouwen zijn waartegen het 
gepleegd wordt tegen de achtergrond van haar lagere 
maatschappelijke status en beperkter mogelijkheden. 

Wat mijn respondenten betreft, heb ik me beperkt tot 
blanke Nederlandse vrouwen. De groep vrouwen, die 
vanwege hun betrokkenheid in het sexwerk, even 
kwetsbaar is, is uiteraard vele malen groter. 3  Naast 
gesprekken met (ex)prostitutes voerde ik ook gesprek-
ken met veldwerkers en functionarissen van de 
zedenpolitie. Het gaat hier om een eerste inventarisatie 
van de verschillende aspecten van dwang en geweld; 
mijn bevindingen hebben geen cijfermatig materiaal 
opgeleverd. Wel zijn er door verschillende betrokkenen 
schattingen gedaan ten aanzien van de omvang van het 
geweld, dat rechtstreeks samenhangt met het werk, in 
de arbeids- of in de privesfeer. De eerste twee paragrafen 
geven een overzicht van dat geweld. 

Tijdens deze inventarisatie is gebleken, dat het 
stigma dat op sexueel initiatief van vrouwen rust (en 
dit eens te meer als daarbij verdiensten voor ogen 
staan) niet alleen de achtergrond vormt van veel direct 
geweld, maar bovendien gevolgen heeft voor prostitutes 
op allerlei andere terreinen. Er is in veel gevallen 
sprake van een ernstig onrecht en van feitelijke 
discriminatie op grond van sexueel gedrag.° In de 
derde paragraaf besteed ik daarom aandacht aan de 
maatschappelijke gevolgen van het stigma voor 
prostituees en zal ik deze ondersteunen met enkele 
sociaal-psychologische inzichten. In de laatste paragraaf 
ga ik in op (de problemen bij) het beleid ter bestrijding 
van dwang en geweld tegen prostituees. 

Geweld op de werkplek 

Arbeidsverhoudingen 
Het overgrote deel van de vrouwen die werkzaam 

zijn in de prostitutie heeft te maken met een baas c.q. 
exploitant en vaak ook met managers en tussenpersonen. 
In een aantal gevallen gaat het om relaties van 
wederzijdse afhankelijkheid, waarbij met instemming 
van beide kanten een overeenkomst gesloten is. In een 
veel groter aantal gevallen gaat het echter om een 
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— vanuit de prostituee bezien — pure afhankelijkheids-
relatie. Kenmerkend voor de exploitant (meestal een 
man) is dat het hem in eerste instantie gaat om het geld 
en dat noch het welzijn, noch de verdiensten van zijn 
werkneemster zijn eerste zorg zijn. Ik beperk me hier 
tot die arbeidsrelaties, die binnen de organisatie van 
een club of bordeel bestaan. 

In een aanzienlijk aantal bordelen en clubs is er 
sprake van grove exploitatie en winstbejag. Vrouwen 
vertelden me bijvoorbeeld over de verplichtingen om 
tussen de klanten door huishoudelijk werk te doen, 
zoals w.c.'s schoonmaken, over het moeten betalen 
voor een douche en over het gekort worden op de 
verdiensten als er niet `naar behoren' gewerkt wordt 
(zoals bijvoorbeeld het weigeren mee te doen aan 
bepaalde `attracties'). In andere gevallen laten arbeids-
omstandigheden op het gebied van veiligheid en 
hygiene te wensen over : 'In ieder soort werk wordt 
gekeken of de omstandigheden menswaardig zijn, maar 
het schijnt dat je in de prostitutie het er allemaal maar 
bij moet nemen.' 

In het algemeen geldt, dat afspraken over werktijden, 
de verdeling van de verdiensten (percentageregelingen) 
en de vrijheid van de prostituee bij het inrichten van 
haar werk (keuze van klanten en van manieren van 
werken) afhangen van de willekeur en eventuele 
welwillendheid van de exploitant. Voor de prostitutie 
gelden (nog) geen CAO's; exploitanten hebben alle 
vrijheid bij het stellen van de voorwaarden en prostituees 
zijn absoluut niet in de positie om eisen te stellen. 

Vaak wordt door exploitanten aangedrongen op lang 
en veel werken. De verdiensten zijn daarbij een sterk 
argument. Een prostituee zegt: `Onder het mom dat het 
financieel verantwoord is, krijgen mannen als baas veel 
dingen gedaan'. Sommige exploitanten gebruiken 
minder subtiele middelen om hun eisen kracht bij te 
zetten. Er is mij verteld over fysiek geweld ('dan valt er 
nog wel eens een klap') en chantage, zoals de dreiging 
om de pooier van de vrouw in te zullen schakelen. 
Directe dwang schijnt overigens het minst uitgeoefend 
te worden door die exploitanten, die alleen maar 
ramen verhuren voor een vast bedrag, omdat hun 
verdiensten (van de exploitant uit bezien) minder 
gekoppeld zijn aan die van de vrouwen. 

Over het algemeen is handjeklap tussen exploitanten, 
tussenpersonen, managers of pooiers allesbehalve 
incidenteel. Soms is het verlenen van gratis sexuele 
diensten aan medewerkers in het bedrijf of aan 
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connecties van de exploitant een eis van de directie. In 
clubs en bordelen geldt veelal; de klant is koning. Hij 
brengt het geld binnen, zijn belang wordt gediend. Op 
de regel 'hoe prettiger het voor de meisjes wordt, hoe 
minder aantrekkelijk het voor de klanten is, hoe 
minder een club draait' lijkt pijnlijk genoeg slechts een 
enkele spreekwoordelijke uitzondering te bestaan. Er 
bestaat dus een rechtstreeks verband tussen de 
arbeidsomstandigheden enerzijds en de mogelijkheden 
tot het uitoefenen van dwang en geweld anderzijds. De 
beperkingen ten aanzien van prostituees vormen de 
vrijheid van de klanten. 

Protest van de kant van prostituees wordt vaak 
gesmoord in de dreiging met ontslag: 'Ms het je niet 
aanstaat kan je oprotten. Meiden genoeg'. Enerzijds 
betekent dit een zekere vrijheid voor prostituees, 
anderzijds zullen overwegingen ten aanzien van een 
juist opgebouwde klantenkring, contacten met collega's, 
onzekerheid over een nieuwe werkkring of de dreiging 
van represailles door een pooier haar beletten er ook 
daadwerkelijk gebruik van te maken. Overigens is de 
`behoefte aan vers vlees' voor een exploitant soms 
genoeg reden zijn werkneemstersbestand rigoureus te 
herzien. Prostituees worden dan Of ergens anders 
geplaatst (en circuleren daarmee in feite in een netwerk 
van vrouwenhandel) of moeten zelf maar weer zien dat 
ze een andere werkplek vinden. En liefst snel, want de 
prostitutie kent geen wachtgeld. 

Geweld door klanten 
Klanten kunnen op tal van manieren lastig tot 

gewelddadig zijn. Alle prostituees kunnen daarmee te 
maken krijgen. Amerikaanse schattingen schrijven 60% 
van alle geweld tegen prostituees toe aan klanten. 5) 
Dergelijke cijfers over de Nederlandse situtatie zijn 
niet bekend. Het gaat om vernederende uitingen 
(spugen, schelden, joelen op de tippelzones en voor de 
ramen) en beledigingen of om wild en ongecontroleerd 
gedrag en het tarten van de grenzen die prostituees 
stellen ('precies datgene willen wat je nou net weigerde'). 
Daarnaast wordt er dwang uitgeoefend onder bedreiging 
met fysiek geweld of met wapens en wordt er daadwer-
kelijk fysiek geweld, al of niet sexueel van aard, 
gepleegd. Het gemeenschappelijke aan deze verschil-
lende gewelduitingen is, dat ze alle een schending van 
de lichamelijke en of geestelijke integriteit van de 
prostituee betekenen. 

Prostituees geven te kennen `continu alert' en 'steeds 
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op hun hoede' te moeten zijn. Sommige mannen 
worden meteen herkend als potentiele geweldplegers 
en indien mogelijk geweigerd, maar vaak komt het 
voor, dat de dreiging van het geweld zich pas in de 
loop van het contact of na afloop daarvan openbaart. 
Terwijl voor ervaren vrouwen de onderhandelingen 
met de klant vaak juist de spanning en het boeiende 
element van het beroep vormen, zullen voor minder 
ervaren of zelfverzekerde vrouwen de onderhandelingen 
vaker in haar nadeel uitvallen en in een toegeven aan 
de wensen c.q. eisen van de klant. Een prostituee zegt: 
'Hoe onervarener je bent, des te meer kans is er dat er 
misbruik van je gemaakt wordt, dat er dingen met je 
gebeuren die je absoluut niet wilt. Omdat de meesten 
zonder echte goede informatie beginnen, weet je in het 
begin niet goed wat er onder je werk verstaan wordt 
eigenlijk'. Voor een prostituee zelf ligt de grens tussen 
het toelaatbare en het gewelddadige soms niet zo 
scherp. Bovendien zal zij bepaald gedrag van klanten 
zo lang mogelijk niet onder de noemer geweld brengen, 
om het werk voor zichzelf niet onmogelijk te maken. 

Ook de voorstellingen ten aanzien van de beschik-
baarheid van prostituees zijn vaak foutief. Mannen 
denken dat prostituees tot `alles' bereid zijn. Dat maakt 
de onderhandelingen er niet gemakkelijker op. 
Argumenten waarmee in deze gevallen door klanten 
dwang uitgeoefend wordt zijn bijvoorbeeld `ja, maar 
dat is toch fijn', 'claw heb ik toch voor betaald' of 'claw 
zit je toch voor'. Daarnaast heeft de klant, behalve het 
eventuele (dreigen met) geweld ook altijd de macht van 
het geld aan zijn kant. Ook ervaren vrouwen worden 
gedwongen tot concessies, soms om conflict te vermijden 
of om 'van dat gezeik af te zijn'; in andere gevallen, 
wanneer de klant geweld gebruikt of dreigt het te 
gebruiken, uit `puur lijfsbehoud': prostituees zijn 
genoodzaakt continu een afweging te maken tussen het 
vasthouden aan de grenzen, die zij zich stellen, de 
verdiensten, die zij, al dan niet gedwongen, voor ogen 
hebben en het risico van geweld. Een dergelijk 
zorgvuldig optreden garandeert echter geenszins dat 
geweld achterwege blijft. Bepaalde mannen zijn juist 
daar op uit en menen onder prostituees relatief 
`gemakkelijke' slachtoffers te kunnen vinden. Hier 
blijkt eens te meer hoezeer de veiligheid van de 
werkplek van belang is bij het terugdringen van het 
geweld in het algemeen, maar zeker ook in het geval 
van expliciet lwade bedoelingen'. In veel clubs geldt, 
dat de wensen en de eventueel perverse, beledigende 
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en/of gewelddadige verlangens van klanten aan 
minder restricties onderworpen worden, naarmate ze 
meer geld in het laatje brengen. Andere aanleidingen 
tot geweld door klanten kunnen zijn: overmoed of 
dronkenschap, teleurstelling over de eigen potentie of 
over het sgeluk' dat zij dachten td zullen vinden. In 
deze en andere gevallen zijn prostituees, behalve van 
de eventuele bescherming die de werkplek biedt, 
volkomen afbankelijk van hun eigen weerbaarheid. 

Concluderend kan worden gesteld, dat elke prostituee 
zal moeten leren omgaan met het geweld, dat haar 
onherroepelijk bedreigt. Haar eigen ervaring en 
deskundigheid zijn van groot belang in het kunnen 
afweren of hanteren ervan. Een van mijn respondenten 
stelde het als volgt: 'Wij hebben nu eenmaal een 
beroep, dat in eerste instantie met sexualiteit te maken 
heeft. In die zin zijn we een grotere risicogroep voor 
sexueel geweld. Met die risico's leren omgaan is ook 
een vorm van zelfbewust worden, maar dat is wel een 
kwestie van jaren.' Oftewel, prostituees zijn genoodzaakt 
zich terdege te realiseren wat 'grenzen-stellen' betekent 
en waren dat al lang voordat die uitdrukking binnen de 
discussie over sexueel geweld gemeengoed werd. 

GesteId in de intieme sfeer 

Alhoewel steeds meer vrouWen zelfstandig in de 
prostitutie werkzaam zijn, bestaat het `ouderwetse 
pooierdom' nog wel degelijk. Uiteraard is een strikt 
onderscheid tussen exploitanten en pooiers kunstmatig; 
anders dan in het geval van exploitanten, gaat het bij 
pooiers echter om relaties met mannen, waar vrouwen 
zich emotioneel, intiem en economisch aan binden en 
waar zij hun priveleven mee delen. 

Schattingen over het percentage prostituees, dat 
onder een extreem gewelddadige en exploitatieve 
pooier werkt, lopen uiteen van 10 tot 30 procent. Het 
percentage vrouwen, wiens man min of meer misbruik 
maakt van haar verdiensten en in die zin ook een 
bepaalde mate van dwang uitoefent om haar in de 
prostitutie te houden, wordt geschat op 40 tot 90 
procent. Amerikaanse schattingen geven aan, dat 20 
procent van al het geweld tegen prostituees door 
pooiers gepleegd wordt.5  

In een prototypische pooier-prostituee-relatie bindt 
een pooier een vrouw aan zich door ver- en misleiding. 
Hij stelt haar woonruimte ter beschikking, biedt haar 
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het perspectief van een relatie of een huwelijk en 
kinderen en `samen een bestaan opbouwen'. Voor 
vrouwen met weinig alternatieve mogelijkheden en een 
sterke behoefte aan koestering en `ergens bijhoren' zijn 
dit aantrekkelijke beloftes, zeker op momenten van 
wanhoop. De vleierij van de pooier kan juist op 
dergelijke momenten voor de vrouw de zo ontbeerde 
zelfbevestiging betekenen. 

De overgang van verzorging naar exploitatie is vaak 
een zeer geleidelijke en op veel momenten in de relatie 
is de grens daartussen onduidelijk. Het bindende 
element wordt gevormd, evenals dat het geval is in 
andere relaties waarin vrouwen mishandeld worden, 
door de routine van geweld of de dreiging daarmee, 
afgewisseld met beloftes van verbetering en liefdevol 
gedrag (vgl. Walker, 1977/78). Vaak gaan toenemende 
restricties door de pooier ten aanzien van de manieren 
en de plaats van werken en het dagelijks te verdienen 
bedrag gelijk op met een toenemende afhankelijkheid 
van de vrouw en angst om zonder hem haar leven in te 
moeten richten. Gevoelens van hulpeloosheid en 
machteloosheid en het gevoel geen controle te hebben 
over het eigen leven kunnen onder andere samenhangen 
met een verleden van (sexueel) misbruik (Herman, 
1981, p.101-102). Er valt echter absoluut geen simpele 
relatie te leggen tussen een dergelijke ervaring en het 
werken in de prostitutie of de onderwerping aan een 
man •6 

Dat neemt niet weg dat een aantal prostituees, 
evenals een groep andere vrouwen, zich in ogenschijnlijk 
absolute afhankelijkheid aan een man gebonden heeft. 
Een veldwerkster zegt: Ten pooier is de invulling, 
geeft de waarde aan het bestaan en daar kan niets 
anders voor in de plaats komen, zo sterk, zo intens ligt 
dat.' De pooier speelt hierin een cruciale rol. De 
(dreiging met) mishandeling en ander geweld, het 
isolement waarin een prostituee uit angst voor repre-
sailles van zijn kant terecht komt, en het gebrek aan 
alternatieve mogelijkheden maken het ontsnappen uit 
een dergelijke relatie tot een heuse krachttoer, die vaak 
niet zonder steun van buitenaf verwezenlijkt zal 
kunnen worden. 

Ook in andersoortige intieme relaties tussen prostitu-
ees en mannen kunnen de sexuele activiteiten van de 
vrouw olie betekenen op het vuur van mannelijke 
geldings- en bezitsdrang, hetgeen niet zelden gepaard 
gaat met het uitoefenen van vergaande controle en/of 
geweld. Een aantal prostituees heeft me verteld van 
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geweld als gevolg van jaloezie bij hun mannen of van' 
momenten waarop haar werk als argument tegen haar 
werd gebruikt. Soms leveren het kostwinnerschap-van 
de vrouw en haar relatieve onafhankelijkheid problemen 
op voor haar man. Door hem gevoelde onmacht blijkt 
aanleiding te kunnen zijn voor allerlei uitingen van 
agressie. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat een vrouw, 
die als prostituee werkt, hoe zelfstandig zij dat ook 
doet, in haar intieme relaties extra kwetsbaar is. Ook 
hier zullen haar eigen weerbaarheid en onatbankelijk-
held — eventueel in de vorm van alternatieve mogelijk- 

. heden — bepalend (zij het niet uitsluitend) zijn voor de 
gevolgen ervan. Vernedering, aanmatiging en geweld-
pleging buiten de werksfeer, maar wel rechtstreeks 
gevolg van haar werk als prostituee, blijven overigens 
geenszins beperkt tot echtgenoot of vriend. Het felt dat 
een vrouw in de prostitutie werkt, kan voor allerlei 
personen (mannen en vrouwen) in haar directe 
omgeving aanleiding zijn tot schendingen van haar 
waardigheid. Over de verreikende consequenties van 
de maatschappelijke veroordeling van prostitutie en 
van prostituees gaat de volgende paragraaf. 

De verreikende gevolgen van een inperkend stigma 

Prostituees worden beschouwd als een deviante 
groep, die zich niet onderwerpt aan de gangbare 
voorschriften ten aanzien van de sexuele praktijk. 
Prostitutie wordt binnen de dominante moraal 
beschouwd als een verwerpelijke activiteit. Openlijk 
en/of onbeschaamd sexueel initiatief van vrouwen en 
bepaalde sexuele activiteiten, waaronder sex voor geld, 
worden wijdverbreid onacceptabel gevonden. Dit 
maakt prostitutie tot een gestigmatiseerd bedrijf en 
prostituees tot `geschonden' persoonlijkheden met een 
marginale sociale status. Het stigma heeft verreikende 
negatieve gevolgen op allerlei terreinen van het 
maatschappelijke en sociale leven. Hieronder volgt een 
korte bespreking van een aantal manifestaties daarvan. 
Vervolgens wordt een theoretische aanzet gegeven om 
de sociaal-psychologische gevolgen van een stigma te 
kunnen begrijpen. 

Effecten van stigma op het maatschappelijke leven van 
prostitudes 
Vanwege de marginale positie van prostitutie is zij 
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als subcultuur sterk verbonden met allerlei vormen van 
criminaliteit en illegaliteit. Dit heeft het beroep 
onveiliger en zeer ontvankelijk gemaakt voor allerlei 
vormen van dwang, geweld en exploitatie. Zo wordt 
pooierdom onder andere door deze onveiligheid 
opgeroepen. Bovendien brengt het illegale karakter 
heel eigen codes met zich mee, met name zwijgcodes: 
angst voor represailles en de noodzakelijke behoefte 
aan anonimiteit leiden ertoe, dat veel belastend 
materiaal onder het vloerkleed geschoven wordt. 

Het gebrek aan sociale controle zou een factor 
kunnen zijn in het voortduren van de uitoefening van 
geweld. Volgens een bepaalde visie op geweld, wordt 
het gepleegd simpelweg omdat (of zolang als) het 
mogelijk is en het niet afdoende gesanctioneerd wordt 
(Finkelhor, 1983, p.151). Gangbare opvattingen binnen 
de subcultuur, als zou `geweld er nu eenmaal bijhoren' 
ondermijnen de weerbaarheid ertegen alsook de 
(in)formele sanctionering ervan. Verder geldt in het 
algemeen dat het isolement, zowel van de subcultuur 
ten opzichte van de buitenwereld als van de individuele 
vrouwen daarbinnen, geweld en misstanden in de hand 
werkt. Daarnaast heeft het stigma op prostitutie 
gevolgen voor de juridische status van prostituees. 
Door de illegaliteit van het beroep ontbreekt voor 
prostituees iedere rechtzekerheid. Zij kunnen zich 
nergens op beroepen in geval van mensonwaardige 
arbeidsomstandigheden of ontoelaatbare arbeidsver-
houdingen. Bovendien is het hen verboden bij wet met 
anderen overeenkomsten te sluiten ten behoeve van de 
organisatie van het werk. Een vaak gehoorde klacht 
van prostituees is dat tot compagnons gemaakte 
vrienden, maar ook echtgenoten, die zij onderhouden, 
strafbaar zijn volgens het souteneursverbod. 

De marginale sociale status van prostituees leidt er 
bovendien toe dat op allerlei terreinen van rechtspraak 
de rechtmatigheid van haar eisen nogal eens in twijfel 
getrokken wordt. Dit speelt bijvoorbeeld vaak bij het 
toewijzen van kinderen door de kinderrechter of bij het 
indienen van een aanklacht tegen geweldplegers. Over 
het algemeen geldt dat het justitiae apparaat op dit 
moment nog slecht is toegerust om doeltreffend om te 
gaan met de tweezijdigheid van de problematiek van 
prostituees. Enerzijds moet de dwang tot prostitutie 
bestreden worden. Prostituees die uit een situatie van 
dwang willen, moeten daartoe wettelijke middelen 
kunnen hanteren. Anderzijds dienen wettelijke 
middelen ook toegankelijk te zijn voor vrouwen die wel 
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in de prostitutie willen werken, en die haar (men-
sen)recht willen halen op alle gebieden, waar dat 
geschonden wordt. Ook voor tal van andere instanties 
geldt, dat contacten met eenmaal als prostituees 
geidentificeerde vrouwen moeizamer verlopen (als ze al 
mogelijk zijn). Het gaat om (hypotheek)banken, 
verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, politie, de 
advocatuur en andere hulpverlenings- en overheidsin-
stellingen. Het is prostituees bijvoorbeeld niet gegeven 
een hypotheek af te sluiten om een prostitutiebedrijf te 
exploiteren en ook ex-prostituees ondervinden nogal 
eens moeilijkheden met het afsluiten van leningen, 
ongeacht het doe!. Ook ziektekostenverzekeringen 
leveren problemen op, om van arbeidsongeschikheids-
of werkloosheidsverzekeringen nog maar te zwijgen. 

Een zeer kwalijke beperking in de voorzieningen 
voor prostituees is de in veel gevallen slechte toeganke-
lijkheid van de (slachtoffer)hulpverlening. Prostituees 
vertelden me dat door sommige hulpverleners alleen 
hulp wordt toegezegd, als zij haar werk en bron van 
inkomsten opgeven. Verder sluit de gedachtenwereld 
van veel hulpverleners kennelijk slecht aan bij de 
belevingswereld van prostituees en laat het voor een 
goede hulpverlening zo noodzakelijke begrip voor haar 
levensoplossing vaak te wensen over. Heersende 
opvattingen ten aanzien van sexualiteit en prostitutie 
bij hulpverleners brengen vaak een veroordelende, 
ontwijkende en/of bagatelliserende houding met zich 
mee. Meer nog dan bij andere slachtoffers van sexueel 
geweld wordt het geweld, dai prostituees aangedaan 
wordt, vaak henzelf aangerekend. Via dit mechanisme 
van secundaire victimisatie worden vrouwen in feite 
van de wal in de sloot geholpen. 

Voor prostituees zelf geldt dat verinnerlijking van het 
stigma, op het terrein van de hulpverlening maar ook 
op andere terreinen, haar belemmert in het formuleren 
van vragen. Ook twijfelen ze aan de legitimiteit van 
bepaalde eisen. Overigens kan de terughoudendheid 
van prostituees in het stellen van eisen aan hulpverle-
nende instanties ook ingegeven worden door een 
gebrek aan vertrouwen, mogelijk op basis van negatieve 
ervaringen in het verleden, of door een noodlottige 
berusting in haar situatie ten gevolge van (soms 
jarenlange) victimisatie (vg!. Janoff-Bulman en Hanson 
Frieze, 1983). 
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Mogelijke achtergronden van geweld tegen prostituees 

Stigma kan aan de kant van de gestigmatiseerde 
onder andere de volgende effecten hebben: lage 
zelfachting en schaamte, zelfinperkend en terughoudend 
gedrag, problematische betrokkenheid en intimiteit in 
allerlei relaties, een belastend dubbelleven en identifi-
catie met de agressor (o.a. Goffman, 1963; Katz, 1981; 
Schur, 1983). Over het algemeen vermindert stigma de 
sociale en economische levenskansen van een individu, 
vooral ingeval van een uitgesproken positie van 
onmacht. Stigmatisering van bepaalde groepen is 
functioneel te noemen ten aanzien van het in stand 
houden van een bestaande machtsbalans. 

Reacties van anderen op gestigmatiseerde personen 
kunnen onder andere zijn: het zoveel mogelijk differen-
tieren tussen `zij' en `wij', devaluatie, objectificatie, 
stereotypering, isolatie, straf, ontwijkgedrag en het 
toekennen van allerlei negatieve karaktereigenschappen. 
Zo wordt de scherpzinnigheid van een zakenman 
veelal geprezen terwijl deze bij een prostituee als 
hebzucht wordt ge1nterpreteerd (Carter, 1986). 

In de theorie van Irwin Katz (1981) staat ambivalentie, 
als betekenisvolle reactie op gestigmatiseerde mensen, 
centraal. Volgens Katz ervaren mensen in contact met 
leden van een gestigmatiseerde groep een speciale 
spanning. De positieve of de negatieve kanten van de 
ambivalente en conflicterende gevoelens worden 
versterkt, at naar gelang de situatie of de persoonlijk-
heidskenmerken van de beoordeelde persoon. Katz en 
anderen hebben getracht ondersteuning te vinden voor 
de ambivalentietheorie in onderzoeken naar reacties op 
zwarte en gehandicapte personen. Zo is er bijvoorbeeld 
ondersteuning gevonden voor de hypothese dat de 
beoordeling van zwarte mensen, die aantrekkelijke of 
onaantrekkelijke persoonlijkheidskenmerken vertonen 
extremer is, dan de beoordeling van witte mensen met 
diezelfde persoonlijkheidskenmerken (Dienstbier 
(1970), Katz e.a. (1977) en Linville en Jones (1980)). 

Alhoewel niet alle resultaten van dergelijke onder-
zoeken eenduidig zijn, zijn ze zo vaak hypothese-on-
dersteunend, dat dit soort onderzoek naar houdingen 
en gedragingen ten aanzien van prostituees wellicht 
soortgelijke inzichten kan opleveren. Met name wat 
betreft de psychologische achtergronden van het 
geweld dat tegen prostituees (en tegen als 'hoer' 
gekwalificeerde vrouwen) gepleegd wordt en de 
condities waaronder dat gedaan wordt. 
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Ambivalente gevoelens ten aanzien van prostituees, 
ten gevolge van haar gestigmatiseerde status, zouden 
dus een oorzaak kunnen zijn van extreem gedrag 
jegens haar. Deze ambivalentie wordt wellicht nog 
versterkt door de dubbelzinnigheid van de dominante 
visie op het vrouwelijke in het algemeen: als zondebok 
en als idool wat betreft het lichamelijke. 7  Prostituees en 
andere sexwerkers wagen zich (vrijwillig of onvrijwillig) 
op een terrein, waarop deze ambivalentie ten aanzien 
van vrouwen scherp gestalte krijgt. In de prostitutie 
zijn immers zowel verering als verachting als psycholo-
gische fenomenen sterk aanwezig. 

In het geweld dat tegen prostituees gepleegd wordt, 
zou de ambivalentie jegens hen onder bepaalde 
onstandigheden juist die negatieve houding kunnen 
versterken. Gevoelens ten aanzien van prostituees als 
de prototypische `slechte vrouw' of `kwade verleidster' 
zouden vervolgens nog versterkt kunnen worden door 
de waarneming van dreiging of spanning, die er 
mogelijk van de situatie of van haarzelf uitgaat. Met 
name onderzoek naar de omstandigheden, die veron-
derstelde negatieve gevoelens versterken, zou uitermate 
zinvol zijn met het oog op een te voeren beleid ter 
bestrijding van geweld. 

Bovenstaande veronderstellingen worden onder-
steund door onderzoek naar de motieven van mannen 
om te verkrachten. In een onderzoek van Groth en 
Burgess (1977) kwam naar voren dat mannen tot 
verkrachting gemotiveerd werden door of woede en 
wraakgevoelens Of bevestiging van (of een verlangen 
naar) macht. Soms lag hier gevoelde onmacht aan ten 
grondslag. Puur sexuele gratificatie waS nooit de 
drijfveer tot het geweld. 

Oak wanneer geen sprake is van extreme geweldda-
digheid, zijn de psychologische effecten van het stigma 
van prostituees (waaronder straf, isolatie en stereotype-
ring) zodanig, dat weloverwogen beleidsmaatregelen 
noodzakelijk zijn. 

(Problemen bij) beleid en bestrijding 

Zoals beschreven zijn prostituees een risicogroep met 
betrekking tot geweld, omdat er vanwege de veroorde-
ling en de aard van bun werkzaamheden van een 
continue dreiging gesproken kan warden en het geweld 
op verschillende manieren, in uiteenlopende sferen en 
door een verscheidenheid aan groepen gepleegd kan 
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worden. Het geweld binnen de prostitutie en de 
onmacht van de prostituee zijn, evenals het geweld 
tegen andere vrouwen, maatschappelijk en sociaal 
verankerd. Dit heeft consequenties voor het beleid ter 
bestrijding ervan. Naast maatregelen op de korte 
termijn zijn beleidsdoelen op langere termijn van 
essentieel belang: economische en sociale verzelfstan-
diging van vrouwen in het algemeen en uitbreiding van 
haar maatschappelijke mogelijkheden zullen zowel de 
dwang tot als de dwang in de prostitutie kunnen 
reduceren. 

Met name als het gaat om dwang en geweld door 
pooiers zullen dergelijke maatschappelijke verande-
ringen de noodzaak tot onderwerping van vrouwen aan 
hen verkleinen en de weerbaarheid vergroten. Daarnaast 
zullen veranderingen in de verhoudingen tussen de 
sexen ongetwijfeld gepaard (moeten) gaan met 
substantiele verschuivingen in de mentaliteit ten 
aanzien van vrouwen en prostitutie. Voorlichting aan 
betrokken groepen en aan een breder publiek lijkt de 
gedigende weg om de opvattingen ten aanzien van 
prostitutie ten goede te wijzigen en daarmee de kans 
op geweld en misstanden te verminderen. Om met een 
van mijn respondenten te spreken: 'De prostitutie moet 
uit de gniffelzone, dan zal er veel minder dwang en 
geweld zijn.' Er zal meer onderzoek gedaan moeten 
worden om te achterhalen wat de beste manieren zijn 
om het stigma af te breken. 

Beleidsmaatregelen ten aanzien van de sexbusiness 
zullen steeds een vergroting van de weerbaarheid van 
prostituees als uitgangspunt moeten hebben en een 
poging moeten zijn de prostitutie uit de verdrukking te 
halen. Daarbij zullen veeleer overwegingen van 
menselijke integriteit dan van controleerbaarheid en 
openbare orde het beleid moeten bepalen. 

Een concrete ingang ter bestrijding van het geweld 
tegen prostituees is gelegen in het stellen van voorwaar-
den aan de omstandigheden waaronder prostitutie 
bedreven wordt en aan de organisatie van de bedrijven. 
Momenteel zijn overheden wat dat betreft met handen 
en voeten gebonden vanwege het bordeelverbod, 
waarvan wijziging inmiddels door de Minister van 
Justitie is voorgesteld. De mogelijkheden van een 
vergunningenstelsel worden overwogen. De haken en 
ogen, die daaraan zitten worden ook elders in dit 
nummer besproken. Daarom beperk ik me hier tot 
slechts enkele opmerkingen. 

Het grootste struikelblok naar mijn idee is de 
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ambivalentie in de gevoelens van prostituees zelf ten 
aanzien van dergelijke reguleringen. Vaak is het niet zo 
duidelijk wat wel of niet in hun belang is. Eisen ten 
aanzien van veiligheid en acceptabele arbeidsomstan-
digheden zijn vaak in strijd met de voor het werk 
noodzakelijke anonimiteit en met het veilig stellen van 
de verdiensten. Bovendien hebben prostituees, evenals 
andere gestigmatiseerde groepen, een begrijpelijke 
weerstand tegen een al te vergaande openheid over 
hun doen en laten. De angst voor registratie is bier een 
aspect van. Daarnaast hebben ervaringen in het 
verleden bij prostituees een reeel wantrouwen jegens 
overheidsingrijpen bewerkstelligd. 

De heterogeniteit van de groep zorgt eens te meer 
voor tegengestelde belangen: zo zouden bijvoorbeeld 
veiligheidsbevorderende maatregelen in principe voor 
alle werkende vrouwen gunstig zijn, maar negatiever 
uitwerken, naarmate vrouwen onder grotere druk staan 
om te verdienen. Bij deze laatste groep denk ik vooral 
aan vrouwen die onder een pooier werken. De 
mogelijkheid van een illegaal circuit naast het geregu-
leerde is allesbehalve ondenkbaar en te vrezen valt 
voor de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en 
-verhoudingen in die illegale sfeer. Bovendien lijkt een 
krachtenbundeling tussen prostituees onderling om 
zich collectief in te zetten voor de omstandigheden 
waaronder gewerkt wordt nog ver in de toekomst, 
omdat het individuele belang steeds het gemeenschap-
pelijke belang op de achtergrond dringt. 

Een andere concrete ingang ter bestrijding van het 
geweld is een doelmatiger optreden van politie en 
justitie tegen de geweldplegers. Daarvoor is allereerst 
een grotere aangiftebereidheid onder prostituees 
noodzakelijk. Deze zou zeker toenemen als er meer 
anonimiteit aan het begin van het justitiele onderzoek 
mogelijk was. In het algemeen geldt dat het justitiele 
apparaat beperkte mogelijkheden heeft in de bestrijding 
van sexueel geweld. Voor slachtoffers zijn met name de 
dadergerichtheid en de buitengewoon strenge eisen ten 
aanzien van de bewijsvoering nadelig. 

Willen dwang en geweld effectiever bestreden 
worden, dan zou het aanspannen van een strafrechtelijke 
procedure vergemakkelijkt moeten worden. Voorlichting 
aan prostituees over dergelijke (en over civiele) 
procedures zou daar een belangrijke stap in kunnen 
zijn. Tevens toont zich bier de noodzaak van een 
centraal meldpunt en van vertrouwensrelaties met 
veldwerkers en juridische adviseurs. Prostituees zullen 
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echter pas echt vertrouwd raken met het idee, dat ze 
geweld door klanten, pooiers en exploitanten kunnen 
en moeten aangeven, als hun afhankelijkheid van juist 
ook deze groepen zo veel minder is, dat zij zich 
dergelijk soort `vrijheden' kunnen veroorloven. Dat de 
handel in sex tegen die tijd minder bepaald zal moeten 
worden door onevenwichtige machtsverhoudingen 
tussen de seksen, lijkt daarvoor een absolute voorwaar-
de. 

Noten 

' Deze `onverschilligheid' ten 
aanzien van lustbeleving is door 
prostituees van oudsher vaak 
aangevoerd om derden te overtuigen 
van het strikt zakelijke karakter van 
haar sexuele contacten. De maat-
schappelijke veroordeling van 
vrouwelijke sexuele activiteit speelt 
daar ongetwijfeld een rol in. Ik citeer 
een prostituee: `Als je zegt dat je het 
voor het geld doet dan is dat tot 
daaraan toe, maar als je zegt dat je 
het leuk vindt, dan ben je helemaal 
slecht.' Prostituees zijn genoodzaakt 
lustvolle momenten en, meer in het 
algemeen, `plezier in het werk' te 
ontkennen om verdere stigmatisering 
tegen te gaan. 

Mijn persoonlijke visie op het 
bevrijdende potentieel van het werk 
voor prostituees is verwoord in: 
Vanwesenbeeck, 'De subjektiviteit 
van het objekt'. In: Tijdschrift voor 
vrouwenstudies, nr. 27, 1986. 

Ik doel hier op bijvoorbeeld 
peepshowwerksters en nachtclubdan-
seressen. Om nog maar te zwijgen 
van de kwetsbaarheid van alle 
categorieen vrouwen waaraan 
termen als 'hoerigheid' worden 
toegeschreven ter legitimering van 
geweld: 'Het stigma hoer is dan ook 
niet alleen een beschuldiging van 
sexueel onkuis gedrag, maar fungeert 
ook als een uitnodiging aan het 

adres van mannen om zich bepaalde 
sexuele rechten aan te matigen.' 
'(Pheterson, 1986, p. 59) 
4  Ik aarzel enigszins om deze 
vormen van geweld tegen prostituees 
onder de noemer sexueel geweld te 
brengen. In het recente verleden zijn 
terecht stemmen opgegaan om 
uitholling van deze term tegen te 
gaan (vgl. Draijer, 1984, p. 99). Een 
dergelijke uitholling zou te weinig 
aanknopingspunten bieden voor een 
beleid ter bestrijding. Het beschrijven 
van het dagelijkse onrecht dat 
prostituees wordt aangedaan vormt 
naar mijn idee echter eens te meer 
een aanbeveling om tot concrete 
beleidsmaatregelen in de sfeer van 
voorlichting en training aan bepaalde 
groepen over te gaan. 
5  Deze cijfers werden op de tweede 
Internationale Hoerenconferentie te 
Brussel naar voren gebracht door de 
Amerikaanse delegatie. 

De ICPR (International Commit-
tee for Prostitutes Rights) stelt het 
volgende over de verhouding tussen 
incest en prostitutie: 	sommige 
onderzoekingen zou blijken, dat het 
percentage prostituees dat in de 
jeugd sexueel is misbruikt, hoger is 
dan dat van niet-prostituees. 
Bovendien zou uit onderzoekingen 
blijken, dat 50% van de prostituees 
niet sexueel misbruikt is, terwijl 25% 
van de niet-prostituees dat wet is.' 
(In: ontwerp-statement over prostitu- 
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tie en feminisme t.b.v. de tweede 

Internationale Hoerenconferentie, 

1986). 

' Vele auteurs verwijzen naar de 

dubbelzinnige positie van vrouwen 

sexualiteit. Schur (1983) en 

anderen zien hierin ook meer in het 

algemeen een aanwijzing voor het 

stigma op vrouwen en de gevolgen 

daarvan voor de houding ten 

opzichte van vrouwen als groep. 
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Literatuuroverzicht 

Literatuur-informatie 

Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn gepubliceerd, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen betaling 
kopieen worden aangevraagd. 
Ook lezers die geinteresseerd zijn in 
literatuur over een bepaatd onderwerp, 
kunnen desgewenst gebruik maken van 
de diensten van deze afdeling. 
In beide gevallen kan men zich 
schriftelijk of telefonisch wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel. 070-70 6553. 

Algemeen 

1 
Bottomley, A.K. 
Blue-prints for criminal justice: 
reflections on a policy plan for the 
Netherlands. 
Howard journal of criminal 
justice, 25e jrg., no. 3, augustus 
1986, blz. 199-215 (GB). 

In dit artikel vergelijkt de auteur de 
kabinetsnota `Samenleving en 
criminaliteit' met vergelijkbare Britse 
rapporten. Een conclusie die al 
direct wordt getrokken, is dat het 
Nederlandse rapport scherp 
contrasteert met het pragmatisme dat 
in Britse rapporten wordt gepredikt. 
Alvorens op de inhoud van de 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen 
Reclassering 
Psychiatrische zorg 
Kinderbescherming 
Politie 
Drugs 

diverse rapporten in te gaan 
vergelijkt Bottomley de ontwikkelin-
gen in criminaliteit in Nederland en 
die in andere landen. Het meest 
opvallende resultaat uit deze 
vergelijking is wel dat Nederland 
ondanks de groei van de criminaliteit 
nog steeds een relatief gering aantal 
gevangenisstraffen kent. Bovendien 
loopt de gemiddelde duur van de 
gevangenisstraffen nog steeds terug. 
Als men `Samenleving en criminali-
teit' vergelijkt met Britse rapporten, 
dan valt onmiddellijk op dat men in 
Nederland - in tegenstelling tot 
Groot-Brittannie — is afgestapt van 
`rneer van hetzelfde'. Samenleving en 
Criminaliteit streeft juist naar een 
geintegreerd plan waarbij de 
samenleving mede verantwoordelijk 
wordt geacht. In Groot Brittannie is 
men nog niet zover. Daar publiceerde 
men in 1979 een White Paper. Hierin 
wordt een commissie aangekondigd, 
die zich bezig zal gaan houden met 
de concepten en doelen van het 
strafprocesrecht. Tot een echt beleid 
komt het echter nog steeds niet. 
Vervolgens verschijnt in 1977 een 
rapport van de Home Office. Dit 
rapport bevat vele doelen, doeleinden 
en aandachtspunten. Echter geen 
analyse van de criminaliteitsontwik-
kelingen. Tenslotte verschijnt in 1984 
een werkplan. Ook dit plan zou 
achterblijven bij de Nederlandse 
ontwikkelingen. 
Met literatuuropgave. 
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2 

Cook, P.J. 

The relationship between victim 

resistance and injury in noncommer-

cial robbery. 

Journal of legal studies, I5e jrg., 

nr. 2, juni 1986, blz. 405-416 

(U.S.A.). 

Hi] beroving is vaak vooral het 

geweldsaspect angstaanjagend voor 

mensen. In dit artikel analyseert de 

auteur gegevens over berovingen 

zonder materieel oogmerk, die via de 

National Crime Survey (uitgevoerd 

door het U.S. Department of Justice) 

in de periode 1973 tot 1979 zijn 

verzameld, om na te gaan in hoe 

verre verzet door een slachtoffer de 

omvang van geweld en de kans op 

ernstig letsel bij een beroving kan 

betnvloeden. Een verzameling van 

1470 gevallen waarbij een volwassen, 

gewapende, mannelijke overvaller 

betrokken was werd bestudeerd en er 

werd een schema opgesteld met acht 

mogelijke combinaties van dader-

slachtoffer interacties, waarbij meer, 

minder of helemaal geen geweld 

gebruikt werd. I.t.t. bevindingen van 

andere onderzoekers, die concluderen 

tot meer kans op letsel bij verzet, is 

de auteur van mening dat dit met de 

huidige gegevens moeilijk aan te 

tonen is, aangezien het niet eenvoudig 

is om voldoende inzicht te krijgen in 

de wederzijdse beinvloeding van 

dader en slachtoffer en in de 

volgorde van de gebeurtenissen bij 

een beroving. Sommigen redden bun 

leven door verzet, anderen verliezen 

het juist. Een goed advies over de 

veiligste houding toy. een aanvaller, 

behalve het gebruiken van het 

gezonde verstand, is dus niet te 

geven. 

3 
Crombrugge, H. van 

Opvoeden, een kwestie van 

over/even? 

Jeugd en samenleving, I6e jrg., 

nr. 7, juli 1986, blz. 419-432. 

Sinds 1978 zijn er in de VS, o.a. als 

reactie op het democratisch opvoe-

dingsmodel uit de jaren zestig, op 

vele plaatsen zelfhulpgroepen voor 

ouders van onhandelbare jongeren 

ontstaan, de zg. Toughlove-groepen. 

De uitgangspunten voor de aanpak 

van hun kinderen staan in de 'tien 

geboden' van de beweging. Het kind 

is afhankelijk van zijn ouders en kan 

geen gelijkwaardige partner zijn. 

Gezag en orde zijn het recht van de 

ouders. Mn de kinderen mogen 

eisen gesteld worden. Verwerping 

van het kind kan als uiteindelijk 

opvoedingsmodel gebruikt worden. 

Om te overleven is het voor de 

ouders nodig schulgevoelens m.b.t. 

het verleden bij zichzelf tegen te 

gaan de verantwoordelijkheid voor 

de kinderen te beperken tot de 

periode van de minderjarigheid 

(i.v.m. de juridische aansprakelijk-

heid). Standvastigheid van ouders 

ten opzichte van kinderen is 	. 

noodzakelijk. Daarvoor is onderlinge 

steun belangrijk. Ook in Europa zijn 

tendensen waarneembaar, die te 

vergelijken zijn met de Toughlove-be-

weging. Volgens de auteur betekent 

de genoemde herdefiniering van de 

verantwoordelijkheid in feite het 

opheffen van een toekomstperspectief 

van de opvoedingsrelatie. Het is 

echter de vraag of de verantwoorde-

lijkheid van de opvoeder wet als een 

keuze kan worden beschouwd, die 

zomaar ongedaan gemaakt zou 

kunnen worden. 

Met literatuuropgave. 
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4 
Heida, A. 
Reageerbuisbevruchting, een taak 
voor de wetgever? 
Nederlands Juristenblad, 61e jrg., 
nr. 25, juni 1986, blz. 769-773. 

In dit artikel worden enkele juridische 
problemen m.b.t. reageerbuisbe-
vruchting (in vitro fertilisatie) 
behandeld, een aantal aanbevelingen 
gedaan en een korte beschouwing 
gegeven over het rapport van de 
Werkgroep studieproblematiek rond 
bevruchting en afstamming. I.V.F. 
vindt of met eigen genetisch mate-
riaal Of met dat van derden plaats. 
Een beperkt aantal gevallen komt 
ervoor in aanmerking. I.V.F. kan nog 
niet in alle ziekenhuizen plaatsvinden 
en de kosten van behandeling 
worden niet steeds vergoed. Voor 
artsen gelden de gewone aansprake-
lijkheidseisen. Indien het genetisch 
materiaal van derden betreft moeten, 
evenals bij gewone adoptie, bepaalde 
eisen gesteld worden. T.a.v. de 
afstemming zou het huidige uitgangs-
punt dat degene uit wie het kind 
geboren is de moeder is, gehandhaafd 
moeten blijven. De man is vader 
indien hij toestemming heeft gegeven 
tot een daad die verwekking tot 
gevolg kan hebben; hij kan het 
vaderschap niet ontkennen. De 
anonimiteit van donoren moet 
gewaarborgd blijven. Kennis van de 
genetische afkomst kan medisch 
noodzakelijk zijn, waartoe een 
landelijke registratie aan te bevelen 
is. De opslag van embryo's moet van 
beperkte duur zijn. Beslissingen 
erover moeten gereglementeerd 
worden, m.n. i.v.m. eventueel 
overlijden van een partner. Het is 
noodzakelijk om grenzen te stelleri 
aan wetenschappelijk onderzoek en 
regels op te stellen om o.a. genetische 
manipulatie en inplanteren van voor 

onderzoek gebruikte embryo's te 
voorkomen. 

5 
Holtrust, N. 
Draagmoeders en wensvaders. 
Nederlands Juristenblad, 61e jrg., 
nr. 25, juni 1986, blz. 774-777. 

De Werkgroep studieproblematiek 
rond bevruchting en afstamming, 
ingesteld door de Vereniging voor 
Familie- en Jeugdrecht, gaat in haar 
rapport uit van het standpunt, dat 
een kind, ook juridisch, bij voorkeur 
een vader en moeder moet hebben. 
Zij staat terughoudend t.o.v. het 
verschijnsel draagmoederschap en 
wil geen aparte regeling daarvoor, 
omdat regulering een positief 
legitimerend effect kan hebben. 
T.a.v. kunstmatige inseminatie (K. I.) 
en in vitro fertilisatie (i.v.f) stelt de 
werkgroep wel een regeling voor. In 
dit artikel gaat de auteur nader in op 
genoemde onderwerpen, m.n. het 
draagmoederschap. In de wet is 
hierover niets geregeld. Wel zijn 
enkele juridische constructies 
mogelijk via erkenning, afstand doen 
en (stiefouder)adoptie (ongehuwde 
draagmoeder) of via een ontkenning 
en een ontheffingsprocedure 
(gehuwde draagmoeder). Een 
eventuele draagmoederovereenkomst 
is nietig. Volgens de auteur dient het 
risico, dat de vrouw feitelijk en 
juridisch in een ongelijke machtspo-
sitie komt, te worden vermeden. 
Voor het draagmoederschap moet 
daarom een speciale procedure 
ontworpen worden. Eenouder-adop-
tie zou wettelijk mogelijk gemaakt 
moeten worden. De toestemming 
van de moeder voor erkenning van 
het kind door de man moet gehand- 
haafd blijven. Een vrouw of echtpaar 
zou zelf een procedure tot afstand 
van ouderrechten moeten kunnen 
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starten. lie door de werkgroep 

voorgestelde regeling van K.I. en 

I.V.F. is niet effectief en kan de 

zelfstandigheid van vrouwen 

beperken. 

6 

Parker, L.C. 

The changing Dutch response to 

crime. 

Police studies, 9e jrg., nr. 2, zomer 

1986, blz. 78-85. 

Recente cijfers m.b.t. vrijheidsstraffen 

geven aan dat op I februari 1984 34 

op 100.000 inwoners in Nederland 

een vrftheidsstraf ondergingen. Een 

laag aantal dat de laatste 100 jaar 

stabiel gebleven is. Dat betekent dat 

bij een verdubbeling van de crimina-

liteitscijfers het aantal veroordelingen 

is afgenomen. Dit wordt onder 

andere veroorzaakt door het feit dat 

een geringer aandeel van overtredin-

gen ter kennis van het OM en de 

rechtbank wordt gebracht. De laatste 

tijd is in Nederland wat dit betreft 

enige verandering opgetreden. Er 

worden meer en langere vrijheids-

straffen opgelegd. Deze verharding 

van het justitieel systeem hangt 

samen met de verergering van het 

criminaliteitsprobleem. De auteur 

noemt drie factoren ter verklaring 

van de toename van criminaliteit. 

Ten eerste de grote werkloosheid en 

de bezuinigingen van overheidswege, 

die ook effect hadden op de reclasse-

ring. Ten tweede de toename van het 

aantal etnische minderheden die 

slecht geintegreerd zijn in de 

Nederlandse samenleving, hetgeen 

tevens problemen oplevert voor het 

gevangeniswezen en de reclassering. 

De auteur verbaast zich daarbij over 

het feit dat het raciale aspect van 

criminaliteit in de media onbesproken 

blijft. Ten derde de groei van het 

drugprobleem, dat zich uit in het 

grote aantal verslaafden en in het 

feit dat Nederland doorvoerhaven is 

voor het vervoer van drugs naar 

andere landen. Ook is sprake van 

een relatie hiervan met de prostitutie. 

Dit alles heeft geleid tot een toename 

van de vrijheidsstraffen. Of dit zal 

helpen het criminaliteitsprobleem op 

te lossen is echter de vraag. 

7 

Roesch, R. and J. Winterdyk. 

The implementation of a robbery 

information/prevention program for 

convenience stores. 

Canadian journal of criminology. 

28e jrg., nr. 3, juli 1986, blz. 

279-290. 

In dit artikel wordt een voorlichtings/ 

preventieprogramma beschreven, dat 

werd uitgevoerd door de politic in 

Vancouver als reactie op het grote en 

toenemende aantal berovingen van 

buurtwinkels. Het programma, 

opgezet naar het voorbeeld van een 

succesvol programma in de Verenigde 

Staten, bestaat uit een informatie-ge-

deelte (Robbery Information 

Program, RIP) en een preventie-pak-

ket, bestaande uit zaken als posters 

c.d. (Robbery Prevention Kit, RPK). 

Op informatiebijeenkomsten voor 

winkeliers, die plaatsvinden op 

centrale punten in de stad, wordt 

zowel informatie gegeven over het 

voorkomen van beroving, als over 

wat te doen in geval van beroving 

(RIP). Winkeliers die zo'n bijeen-

komst hebben bijgewoond ontvangen 

het preventie-materiaal (RPK). Op 

basis van een analyse van politiedos-

siers en interviews met winkeliers 

wordt in het artikel een lijst met 

bevindingen gepresenteerd over 

berovingen die in de onderzoekperi-

ode hebben plaatsgevonden en de 

effecten van het programma. Zo 

blijkt o.m. de schade per geval lager 
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te liggen bij winkeliers die wel 
hebben deelgenomen aan RIP dan 
bij winkeliers die dat niet hebben 
gedaan. Het artikel wordt besloten 
met een aantal beleidsaanbevelingen 
en aanbevelingen voor verder 
onderzoek. 
Met literatuuropgave. 

8 
Walg, J. 
Medische missers. 
Intermediair, 22e jrg., nr. 24, 13 
juni 1986, blz. 19-23, 41. 

De paar saillante missers in de 
medische wereld die van tijd tot tijd 
in de media verschijnen, zijn slechts 
een fractie van wat er fout kan gaan. 
Rond medische fouten of onzorgvul-
digheden heerst een geheimzinnig-
heid die niet alleen verhullend werkt 
maar ook het treffen van preventieve 
maatregelen belemmert. Een centrale 
registratie van ongewenste gebeurte-
nissen bestaat niet. De veiligheidsdes-
kundige Koornneef bracht enige 
systematiek in de gevarenbronnen 
door vier categorieen aan te geven: 
het medisch-klinisch handelen, de 
medisch-technische apparatuur, de 
arbeidsomstandigheden en slecht op 
elkaar afgestemde verantwoordelijk-
heden m.b.t. de taakverdeling. De 
auteur besluit zijn verhandeling met 
de uitspraak van een betrokkene dat 
'het ziekenhuisbedrijf een ongecoor-
dineerde optelsom is van kleine 
winkeltjes'. Zolang dat het geval is 
blijft de structuur en de mentaliteit in 
stand waarbinnen het buitengewoon 
moeilijk is het aantal medische 
missers terug te dringen. 

9 
Wa1g, J. 
Medische missers/2. 
Intermediair, 22e jrg., nr. 25, 20 
juni 1986, blz. 19-23, 47. 

In het tweede deel van het artikel 
wordt ingegaan op de vraag hoe de 
kwaliteitsbewaking van de gezond-
heidszorg in Nederland is geregeld. 
Over het medisch tuchtrecht in de 
bestaande vorm blijken zowel de 
klagers als de beklaagden ontevreden. 
Bovendien stelt het de structurele 
aspecten van medische missers niet 
aan de kaak. De — meestal negatieve — 
beslissingen van het medisch 
tuchtcollege hebben echter wel 
verstrekkende gevolgen voor de 
klager, bij voorbeeld t.a.v. de kans 
dat een gewone rechter de zaak nog 
zal beoordelen en t.a.v. de beslissing 
van verzekeringsmaatschappijen over 
een ingediende schadeclaim. Het in 
1979 opgerichte Centraal Begelei-
dings Orgaan, dat kwaliteitsbevorde-
ring tot doelstelling heeft, is weinig 
bekend en houdt geen registratie bij. 
Ook de overheid blijft in gebreke. De 
geneeskundig itispecteurs, met een 
opsporingsbevoegdheid die vergelijk-
baar is met die van de politie, 
handelen binnen een grote marge 
van beleidsvrijheid en verwijzen 
slechts sporadiscli een klacht door 
naar een medisch tuchtcollege. 
Intercollegiale toetsing is niet 
volgens vaste richtlijnen geregeld en 
functioneert zelden als werkelijk 
conirolemiddel. Het grote gebrek is 
een interne of centrale registratie. 
Door de verzekeringsgroep Medische 
Aansprakelijkheid Risico's (MAR) 
worden wet schadeclaims van 
gedupeerden geregistreerd en wordt 
voorlichtingsniateriaal aan de 
betreffende beroepsgroepen uitge-
deeld. De auteur beschrijft tot slot 
hoe gezondheidszorg-klachten 
winkels, bemand door artsen en 
gezondheidsrecht-advocaten, 
misschien soelaas kunnen bieden. 
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Strafrecht en strafrechtpleging 

10 
Briinott, L. 
Prostitutie: beheerste ontucht. 

Nemesis, 2e jrg., nr. 4, juli/augustus 
1986, blz. 175-175. 

De schrijfster van dit artikel illustreert 
aan de hand van de wijzigingen in de 
wetgeving random de prostitutie, dat 
bestuurders zich niet voldoende 
realiseren dat dit verschijnsel 
nauwelijks te regelen valt. Kennis 
van en oog voor de verscheidenheid 
van het prostitutiebedrijf is een 
basisvoorwaarde voor potentieel 
succesvolle regelgeving. En daar 
ontbreekt het volgens haar aan. 
Zolang in de maatschappij openlijke 
prostitutie wordt geassocieerd met 
losbandigheid en onzedelijkheid, zal 
het verschijnsel blijvend warden 
gedefinieerd als `overlasf. Een al te 
rationele benadering, zonder besef 
van de fundamentele ambivalentie 
bij burgers, in huwelijken en 
gezinnen, leidt tot niet veel beters 
dan de huidige praktijk. Rationalisti-
sche maatregelen van bestuursjuris-
ten, hoe niet-moralistisch ook 
bedoeld, zuften nauwelijks effect 
sorteren. Bestuurlijke beheersingsdrift 
ter regulering en controle leidt 
gemakkelijk tot nieuwe vormen van 
criminalisering van prostitutie. 

11 
Frid, A. en M. Moerings. 
Buitenlanders en etnische groepen 

in onze strafrechtspleging. 

Proces, 65e jrg., nr. 7/8, juli/augus-
tus 1986, blz. 213-218. 

Nay. een themadag op 21 november 
1986 over het thema 'buitenlanders 
en etnische groepen in de strafrechts-
pleging' gaan de auteurs in hun 
bijdrage kart in op een aantal 
problemen. Uitgangspunt van de 

themadag is het gelijkheidsbeginsel: 
gelijke behandeling van alien die 
zich in Nederland bevinden. 
Aangestipt wordt de oververtegen-
woordiging van buitenlanders bij 
strafzaken: bijna 10 procent van alle 
strafrechtzaken betreft allochtonen. 
flit aantal verschilt sterk per 
arrondissement. Het vooroordeel dat 
buitenlanders 'dus' crimineel zijn ligt 
voor de hand. Verklaringen kunnen 
echter ook gezocht worden in o.a. de 
sociaal-economische klasse en in 
integratie- en identiteitsproblemen. 
Verder wordt ingegaan op de 
ongelijke rechtsgang. In de praktijk 
lijkt sprake te zijn van een ander 
aanhoudingsbeleid. Ook zouden 
buitenlanders vaker worden meege-
nomen naar het politiebureau. 
Eenmaal ingesloten zijn de omstan-
digheden voor buitenlanders om 
allerlei redenen vaak zwaarder. De 
kans op voorlopige hechtenis is 
onevenredig groot. Als derde 
onderwerp wordt extra straf aan de 
orde gesteld. Deels is deze het gevolg 
van taal- en cultuurverschillen, deels 
van het onthouden van allerlei 
rechten als strafonderbreking, 
weekendverlof, plaatsing in een open 
inrichting enz. 
Met literatuuropgave. 

12 
Leschied, A. and P. Gendreau. 
The declining role of rehabilitation 

in Canadian juvenile justice: 

implications of underlying theory in 

the Young Offenders Act. 

Canadian journal of criminology, 
28e jrg.; nr. 3, juli 1986, blz. 
315-322. 

De nieuwe Canadese Young 
Offenders Act (VOA) heeft belang-
rijke consequenties voor de betrokken 
jongeren. De onderliggende filosofie 
is gebaseerd op straf en niet op 
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resocialisering. Jongeren die 
voorheen werden toevertrouwd aan 
de `zorgen' van de Juvenile Delin-
quents Act, worden nu over het 
hoofd gezien. Het liberale ideaal van 
de resocialisering van jeugdige 
delinquenten is losgelaten, het 
'justice model' is er voor in de plaats 
gekomen. Jonge delinquenten 
worden geconfronteerd met een 
miniatuurmodel van het justitieel 
systeem voor volwassenen. Dat uit 
zich o.m. in verlaging van de 
minimum leeftijd waarop een 
jeugdige strafrechtelijk vervolgd kan 
worden, veroordelingen voor een 
vaste, tevoren bepaalde duur en een 
met wettelijke garanties omgeven 
procesgang. De gevolgen zijn o.a. 
een toename van plaatsingen in open 
en gesloten residentiele instellingen, 
plaatsingen van langere duur en 
minder behandeling. Behandeling 
kan alleen maar plaatsvinden met 
instemming van de jongere en niet 
worden opgelegd door de rechtbank 
bij wijze van straf terwijl, aldus de 
auteurs, de rechtbank beter kan 
beoordelen dan de jongere of 
behandeling gewenst is. De auteurs 
betreuren deze ontwikkelingen. Zij 
pleiten, met het oog op een werkelijk 
progressief jeugdstrafrecht, voor een 

.betere integratie van resocialisering 
en burgerrechten. 
Met literatuuropgave. 

13 
Morris, J.M. 
The structure of criminal law and 

deterrence. 

Criminal law review, augustus 
1986, blz. 524-534 (UK). 

Deze theoretische analyse betreft 
strafoplegging als generale afschrik-
kingsmethode. Afgezien van de 
(in)effectiviteit acht de auteur het 
oneerlijk een persoon te straffen, 

wanneer de opgelegde straf niet 
primair bedoeld is om het toekomstige 
gedrag van deze persoon te be1nvloe-
den, maar vooral bedoeld is om 
soortgelijk gedrag bij anderen af te 
schrikken. Toch sluit de Britse 
strafwetgeving dergelijk gebruik van 
straffen niet geheel uit. In het 
algemeen is het oneerlijk om 
zwaarder te straffen dan voor de 
afschrikking van een persoon voor 
het desbetreffende delict noodzakelijk 
zou zijn. Zoals het oneerlijk is om 
ontoerekeningsvatbare personen te 
straffen me i het oog op generale 
afschrikking van wel-toerekenings-
vatbaren, zo zou in het algemeen de 
toepassing van het strafrecht beperkt 
dienen te worden tot gedrag dat de 
persoon zelf ernstig verweten kan 
worden. Dat betekent dat b.v. een 
onschuldige stoeipartij met dodelijke 
afloop niet zwaar bestraft dient te 
worden. Ook zou zware bestraffing 
achterwege dienen te blijven 
wanneer het ongewenste gedrag is 
voortgekomen uit onoplettendheid; 
men zou dan iemand bestraffen voor 
iets dat deze niet bedoelde te doen. 
Er dient dan ook een zorgvuldig 
onderscheid gemaakt te worden 
tussen,onoplettendheid en roekeloos-
heid. Het aanbrengen van dat 
onderscheid beschermt degenen die 
zich niet bewust (kunnen) zijn van de 
risico's van hun gedrag tegen 
onevenredig zware straffen. 

14 
Wormhoudt, R.H. 
De culturele achtergrond van 

Turkse justitiabelen en de strafrecht-

pleging. 

Proces, 65e jrg., nr. 6, juni 1986, 
blz. 163-170. 

De auteur vraagt zich af of in de 
Nederlandse strafrechtpleging 
voldoende rekening wordt gehouden 
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met de culturele achtergrond van 

allochtonen, die een misdrijf begaan 

hebben. Hij deed een orienterend 

onderzoek d.m.v. vraaggesprekken 

met Officieren van Justitie in de 

arrondissementen Amsterdam, 

Almelo, Arnhem, Haarlem, Den 

Haag en Utrecht, met betrekking tot 

door Turken gepleegde geweldmis-

drijven in het kader van eer- en 

bloedwraakacties. De auteur gaat 

•eerst in op de rol van 'eer' in de 

Turkse samenleving. Uit de gesprek-

ken komt de indruk naar voren dat 

officieren en rechters wel gevoelig 

zijn voor de invloed van culturele 

factoren, maar bij het uitspreken van 

eis c.q. vonnis er toch te weinig 

rekening mee houden. De auteur 

pleit voor inschakeling van cultureel 

antropologen om de invloed van de 

culturele factoren in kaart te kunnen 

brengen. 

15 
Zuzan, W.D. und M. Ruby. 
Psychologische Massnahmen zur 

Rehabilitation verkehrsauffdlliger 

Lenker. 

Blutalkohol, 23e jrg., nr.4, juli 

1986, blz. 280-288 (BRD). 

Het Oostenrijks Verkeersrecht biedt 

weinig aanknopingspunten voor 

pedagogische maatregelen om 

recidive m.b.t. verkeersdelicten terug 

te dringen. Op grond van artikel 101 

van de Strassenverkehrordnung kan 

iemand gedwongen worden een 

verkeerscursus te volgen als hij 

meerdere malen heeft laten blijken 

de regels niet te kennen. Deze 

maatregel is echter alleen op 

kennisvermeerdering gericht. Len 

andere mogelijkheid biedt artikel 66 

van het Kraftfahrgesetz waarin 

bepaald is dat hetgeen iemand heeft 

gedaan tussen het tijdstip van het 

delict en de afdoening van invloed 

kan zijn op de (rechtelijke) beslissing. 

De auteur beschrijft de opzet van een 

zogeheten Driver Improvement 

cursus die heel geschikt zou zijn om 

gedragsverandering teweeg te 

brengen. Bewijs van deelname aan 

een dergelijke cursus zou dan in 

gunstige zin mee kunnen wegen bij 

de beslissing om een intrekking van 

het rijbewijs te herroepen of niet te 

gelasten. Het cursusmodel bevat vier 

onderdelen: een verkeerspsycholo-

gisch onderzoek ter selectie van de 

deelnemers, een individueel voorge-

sprek, een orienterende bijeenkomst 

en zes groepsbijeenkomsten. Len 

evaluatie-onderzoek van een 

dergelijke cursus wees uit dat in 28 

maanden 16% van de behandelde 

groep recidiveerde en 28% van de 

niet behandelde groep. 

Met literatuuropgave. 

Criminologic 

16 
Brown, S.E. 
The reconceptualization of violence 

in criminal justice education 

programs. 

Criminal justice review, Ile jrg., 

nr. 1, lente 1986, blz. 34-42. 

Geweld tussen gezinsleden, dronken 

rijden, gewelddadige witteboorden-

misdrijven en onvrijwillig mee doen 

roken zijn vier vormen van geweld 

die volgens de auteur in de academi-

sche wereld weinig serieus worden 

genomen. Hij heeft deze hypothese 

getoetst door middel van een 

inhoudsanalyse van drie verschillen-

de bronnen: papers die op twee 

bijeenkomsten van twee criminologi-

sche verenigingen waren ingebracht; 

twee recente jaargangen van acht 

leidende tijdschriften op criminolo-

gisch-justitieel terrein; een steekproef 
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van 45 academische opleidingspro-
gramma's op dit terrein. De hypothese 
dat genoemde vormen van geweldda-
digheid door de academische wereld 
worden verwaarloosd, werd zeer 
duidelijk bevestigd. Verschillende 
algemene en meer specifieke 
verklaringen worden hiervoor 
aangegeven. Tot slot wordt gepleit 
voor een verbreding van de concep-
tualisering van gewelddadig gedrag 
in academische kring, zodat ook de 
vier genoemde verwaarloosde 
vormen daarin een plaats kunnen 
krijgen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Cook, Ph.J. 
Is robbery becoming more violent? 
An analysis of robbery murder 
trends since 1968. 
Journal of criminal law and 
criminology, 76e jrg., nr. 2, zomer 
1985, blz. 480-489 (USA) 

In de Amerikaanse publieke opinie 
wordt er regelmatig van uitgegaan 
dat het aantal roofovervallen met 
dodelijke afloop stijgt. Door middel 
van een statistische tijdreeksanalyse 
van de aantallen misdrijven die 
tussen 1968 en 1983 aan de politie 
van de 52 grootste Amerikaanse 
steden bekend zijn geworden, is deze 
veronderstelling getoetst. Zij is 
onjuist gebleken. Het aantal 
moorden per 100.000 inwoners 
vertoont tot het midden van de jaren 
zeventig een stijgende tendens. Vanaf 
1980 is er evenwel sprake van een 
dalende lijn. Het relatieve aandeel 
hierin van de roofovervallen met 
dodelijke afloop is betrekkelijk 
stabiel geweest. Bezien we de 
proportie roofovervallen met 
dodelijke afloop ten opzichte van het 
totaal aantal roofovervallen, dan is 

• er tot 1973 een stijging te zien en 

daarna niet meer. In 1981 heeft zich 
in dit opzicht zelfs een sterke daling 
voorgedaan. 

18 
Franke, H. 
Kustgeweld of mediageweld ? 
Intermediair, 22e jrg., nr. 24, 13 
juni 1986, blz. 1-5, 63-71. 

In de inleiding van het artikel stelt 
de auteur.dat de uitbarsting van 
kustgeweld in 1984 aan de Hollandse 
kusten een fictie was. Samen met zijn 
onderzoeksteam probeerde hij te 
achterhalen waar de `geweldsgolr 
feitelijk uit bestond en hoe zij vooral 
in de media tot zulke grote proporties 
kon uitgroeien. Allereerst wordt 
aangegeven dat met statistische 
gegevens de vermeende geweldsgolf 
niet valt hard te maken. Er werd een 
inhoudsanalyse gemaakt van alle 
artikelen over het kustgeweld in zes 
dagbladen en van uitzendingen op 
radio en televisie over dit onderwerp. 
Verder werden de burgemeesters van 
een drietal badplaatsen uitgebreid 
geinterviewd en de processtukken 
geanalyseerd. Zo werd zicht gekregen 
op een ingewikkeld netwerk van 
politiele, bestuurlijke, politieke, 
strafrechterlijke, economische en 
journalistieke belangen en eigenaar-
digheden. Fictie en werkelijkheid 
kregen binnen dit netwerk betekenis-
sen die het onderscheid ertussen 
geheel vervaagden en onbelangrijk 
maakten. Het gebeuren illustreert 
volgens de auteur het belang van 
'sociale reactie benaderingen' zoals 
die door o.a. Becker en Lemert zijn 
voorgestaan. 
Met literatuuropgave. 
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19 

Franke, H. 

Rampsferen en paniekstemmingen. 

Intermediair, 22e jrg., nr. 25,20 

juni 1986, blz. 49-55. 

In dit artikel wordt nader gepreci-

seerd hoe de media erin slaagden 

van twee incidenten in kustplaatsen 

een zeer bedreigend verschijnsel te 

maken.De auteur refereert daarbij 

aan de inzichten van de Engelse 

criminoloog Stanley Cohen die een 

studie maakte van de Mods- en 

Rockersrellen in een Engelse 

badplaats in 1964. Cohen vond vele 

kenmerkende elementen van 

paniekreacties op natuurrampen 

terug in kranteartikelen over deze 

rellen. De auteur gaat in op Cohens 

term 'sensitization' (waarmee 

gedoeld wordt op het psychologisch 

mechanisme dat een nieuwsbericht 

in het bewustzijn van mensen een 

verhoogde gevoeligheid teweegbrengt 

voor gelijksoortige onderwerpen die 

zij anders genegeerd zouden 

hebben). De auteur spreekt de hoop 

uit dat aan het lcustgeweld' van 1984 

alleen nog teruggedacht wordt als 

een tragisch dieptepunt in de 

vaderlandse journalistiek. 

20 

Griew, E. 

Stealing and obtaining bank 
credits. 

Criminal law review, juni 1986, 

blz. 356-366 (U.K.). 

Sinds de 'Theft act' van 1968 kan in 

Engeland naast concreet bezit, ook 

een 'thing in action', d.w.z. iemands 

recht op bezit, m.n. een (positief) 

banksaldo, onderwerp van diefstal 

zijn. Er is echter per geval een 

zorgvuldige analyse nodig. De 

auteur toont aan de hand van een 

aantal voorbeelden de moeilijkheden 

aan am allerlei handelingen van de 

136 

bij een banktransactie betrokkenen 

te definieren, en om te bewijzen dat 

er sprake is van diefstal van een 

'thing in action', zodat vervolging 

mogelijk is. Hierbij komen onderwer-

pen aan de orde als diefstal in geval 

van een gemeenschappelijke 

rekening of bij beheer van andermans 

rekening; het beschikken over 

foutief overgemaakt en niet geretour-

neerd geld; vervalsing van rekenin-

gen; het verkrijgen van bankkrediet 

door misleiding; het geldende recht 

i.v.m. de plaats van geldopname; 

overschrijvingen naar het buitenland, 

enz. Iemand, die een bankkrediet 

steelt, maakt zich daarbij vaak ook 

schuldig aan andere misdrijven, by. 

valsheid in geschrifte. Aangezien dit 

vaak eenvoudiger te bewijzen is, is 

het raadzaam om dit gegeven als 

aanknopingspunt voor het formule-

ren van een aanklacht te benutten. 

21 

Hauber, A.R., L.G.Toornvliet en 

ELM. Willemse. 

Spijbelen en criminaliteit. 

Delikt en delinkwent, I6e jrg., nr. 

6, juni 1986, blz. 585-592. 

In de criminologische literatuur 

wordt een relatie tussen spijbelen en 

crimineel gedrag niet door alle 

auteurs als vanzelfsprekend aangeno-

men. In dit artikel doen de auteurs 

verslag van hun onderzoek ander 

Leidse scholieren bij vier typen 

scholen van voortgezet onderwijs. 

Aan leerlingen van vier typen 

scholen werd klassegewijs een 

vragenlijst voorgelegd. Deze bestond 

uit vragen naar de spijbelfrequentie 

in het afgelopen jaar en vragen over 

het gepleegd hebben van delicten, 

waarbij tevens informatie werd 

verzameld over de plaats waar het 

delict werd 'gepleegd, het soon delict 

en de waarde van het gestolen goed. 
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De onderzoeksgroep bestond uit 308 
leerlingen waarvan 57 procent 
meisjes en 43 procent jongens. De 
auteurs concluderen dat het spijbelen 
zeer sterk toeneemt met de leeftijd. 
Ook werd gevonden dat spijbelaars 
frequenter crimineel gedrag plegen 
dan niet-spijbelaars. De auteurs zijn 
van mening dat als men het spijbelen 
wit tegengaan, de aandacht in eerste 
instantie moet richten op leerlingen 
van de lagere klassen omdat juist bij 
hen het spijbelgedrag nog nauwelijks 
is ontwikkeld. 

22 
Hiew, C. and G. MacDonald. 
Delinquency prevention through 
promoting social competence in 
adolescents. 
Canadian journal of criminology, 
28e jrg., nr. 3, juli 1986, blz. 
291-302. 

Uitgangspunt voor het in dit artikel 
beschreven empirisch onderzoek was 
de gedachte dat wanneer middelbare 
scholieren een bijbaantje hebben, zij 
minder tot criminaliteit zullen 
vervallen. Om de vaardigheden bij 
het verkrijgen van een baan te 
verhogen, werd een programma 
opgesteld voor `normale' middelbare 
scholieren, gericht op een training in 
sociale vaardigheden. Bovendien 
werden deze bij het solliciteren 
ondersteund door plaatselijke 
'Chambers of Commerce'. De 
onderzoekgroep in de evaluatiestudie 
bestond uit vier subgroepen: een die 
zowel de training als de ondersteu-
fling kreeg, een die alleen de training 
kreeg, een die alleen de ondersteuning 
kreeg en een controlegroep zonder 
training of andere hulp. Twee 
maanden na de training (respectieve-
lijk niet-training) werd de jongeren 
gevraagd naar bun vorderingen bij 
het solliciteren. Van de eerste groep 

bleek het hoogste percentage een 
baantje te hebben gevonden. Daarop 
volgde de tweede groep, maar met 
een aanzienlijk lager succespercenta-
ge. De auteurs concluderen dat juist 
de combinatie van training en 
ondersteuning in de praktijk tot 
succes leidt. 
Met literatuuropgave. 

23 
Kube, E. 
The role of television in crime and 
delinquency prevention: the Federal 
Republic of Germany. 
Police Studies, 9e jrg., nr. 2, zomer 
1986, blz. 120-122. 

Het artikel behandelt een in West-
Duitsland verricht onderzoek naar 
het effect van televisie op kinderen. 
Alvorens in te gaan op de concrete 
resultaten van een onderzoek, geeft 
de auteur een beknopte weergave 
van de discussie rond dit onderwerp. 
Hierin zouden drie fasen te onder-
scheiden zijn. In de eerste fase werd 
algemeen de visie aangehangen dat 
kinderen geen televisie zouden 
moeten kijken. In de tweede fase 
dacht men met speciale kinderpro-
gramma's het kijkgedrag te kunnen 
sturen. In de derde fase krijgen 
kinderen iedere dag programma's 
aangeboden, die het best kunnen 
worden omschreven als familiepro-
gramma's. In deze fase is het 
onderzoek naar effecten van televisie 
vooral gericht op specifieke proble-
men. Een voorbeeld van zo'n 
onderzoek is de studie van Eyrich. 
Deze studie richt zich op de effecten 
van speciale vakantieprogramma's 
op kinderen van respectievelijk 10 en 
15 jaar oud. Deze programma's 
hebben een tweeledig doe!: voorko-
men dat kinderen slachtoffer worden 
van een misdrijf th voorkomen dat 
zij zelf op het criminele pad geraken. 
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Eyrich analyseerde de uitzendingen 

en bestudeerde zo'n 900 brieven die 

naar aanleiding van deze uitzendin-

gen werden ontvangen. Vervolgens 

werden drie uitzendingen getoond 

aan een groep van 10-jarigen en aan 

een groep van I 5-jarigen. Hun 

gedrag werd geobserveerd en de 

groepsdiscussies werden op de band 

vastgelegd. De studie resulteert in 

een aantal praktische aanbevelingen 

omtrent de meest geeigende opbouw 

van zulke televisieprogramma's. 

24 

Mackay, P. 

The fall and rise of football 

hooliganism. 

Police journal, 59e jrg., nr. 3, 

juli-sertember 1986, blz. 198-207 

(GB). 

De auteur van dit artikel heeft een 

uitgebreide literatuurstudie verricht 

naar het verschijnsel voetbalvandalis-

me. Daaruit komt het beeld naar 

voren dat geWeld rond voetbalvelden 

weliswaar van alle tijden is, maar dat 

dit geweld in de na-oorlogse jaren 

een structured l andere betekenis lijkt 

te hebben gekregen. Geleidelijk is 

het voetbal door professionalisering, 

internationale schaalvergroting en 

steeds grotere bemoeienis van de 

bourgeoisie aan de arbeidersklasse 

ontnomen als uitlaatklep van 

frustraties en als middel tot groepsi-

dentificatie. De huidige escalatie in 

het voetbalvandalisme, die eind 

jaren zestig is ingezet, lijkt een 

gevolg te zijn van de verdergaande 

afbrokkeling van de homogeniteit 

van de arbeidersklasse en de 

afnemende binding van de lagere 

sociale stratificaties met de samenle-

ving. De toename van geweld rond 

het voetbal lijkt echter evenzeer 

samen te hangen met de politiek 

bepaalde verharding, die zich de 

laatste jaren in de sociale en 

economische verhoudingen binnen 

de samenleving heeft voltrokken. De 

auteur besluit met de conclusie dat 

elke oplossing voor het probleem 

voetbalvandalisme gelegen dient te 

zijn in het scheppen van werkelijke 

sociale omstandigheden in het !even 

van de arbeidersklasse. 

Met literatuuropgave. 

25 

Messner,S.F. 

Television violence and violent 

crime: an aggregate analysis. 

Social problems, 33e jrg., nr. 3, 

februari 1986, blz. 218-235. (USA) 

De auteur toetst de hypothese dat 

het veelvuldig kijken naar geweld op 

de televisie het plegen van geweldda-

dige criminaliteit in de Amerikaanse 

samenleving doet toenemen. Hi] gaat 

er van uit dat televisiegeweld mensen 

voorziet van gedragsmodellen die 

geweldpleging in de hand werken. 

Het onderzoek richtte zich op de 

invloed van een vijftal televisieseries. 

De in het onderzoek gebruikte 

criminaliteitscijfers waren gegroe-

peerd naar geografisch gebied en 
hadden betrekking op de maand 

november 1980. Voor elk van deze 

gebieden werden [evens de kijkdicht-

heidscijfers bepaald. Met de door 

hem toegepaste multivariate analyse 

kon echter geen ondersteuning 

worden gevonden voor de te toetsen 

hypothese. Ter controle werden 

enige herberekeningen uitgevoerd 

die echter hetzelfde resultaat 

opleverden. Tot slot probeert de 

auteur zijn onderzoeksresultaat 

theoretisch te interpreteren, waarbij 

hi] verwijst naar de theorie van de 

criminele subculturen en het 

routine-activiteiten model van 

Cohen en Belson. 	' 

Met literatuuropgave. 
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26 
Moerland, H. en J.G. Rodemond. 
Aard en omvang van de winkeldief-
stalproblematiek. 
Delikt en delinkwent, 16e jrg., nr. 
6, juni 1986, blz. 562-584. 

Vanuit de commissie kleine crimina-
liteit is een subcommissie kosten-ba-
tenanalyse ingesteld. Bij de instelling 
ervan werd onder meer overwogen: 
`...dat naar het oordeel van de 
commissie behoefte bestaat aan een 
gericht onderzoek naar een analyse 
van de kosten van kleine criminaliteit, 
de toegebrachte schade in ruime zin 
enerzijds en de kosten en baten van 
de voorkoming en bestrijding van 
kleine criminaliteit anderzijds'. In dit 
artikel wordt een aanzet gegeven tot 
onderzoek als hierboven bedoeld. 
De beschouwing is beperkt tot een 
poging om inzicht te verkrijgen in 
aard en omvang van de winkeldief-
stalproblematiek. Ingegaan wordt op 
de moeilijkheden en de mogelijkhe-
den om het probleem in kaart te 
brengen. Daartoe wordt de noodzaak 
geschetst van een kwalitatieve 
analyse van als winkeldiefstal 
bestempelde verschijnselen met een 
globale inventarisatie van de 
consequenties ervan. Verder wordt 
behandeld hoe het voorkomen van 
het probleem te meten is. Daartoe 
worden verschillende methoden 
uitgewerkt, geillustreerd en beoor-
deeld op hun bruikbaarheid bij een 
onderzoek zoals in het instellingsbe-
sluit van de subcommissie wordt 
bedoeld. De auteurs concluderen 
aan het slot van hun artikel o.m. 
`...dat enquetering van een represen- 
tatieve steekproef uit de Nederlandse 
bevolking, waarbij aan respondenten 
o.a. gevraagd wordt opgave te doen 
van de door hen binnen een bepaalde 
periode begane kleine criminaliteit 
(...) het overwegen meer dan waard 

is'. Kort wordt nog ingegaan op de 
specifieke problemen bij een 
dergelijke enquete. 
Met literatuuropgave. 

27 
Prentky, R.A. and R.A. Knight. 
Impulsivity in the lifestyle and 
criminal behavior of sexual offen-
ders. 
Criminal justice and behavior, 15e 
jrg., nr. 2, juni 1986, blz. 141-164 
(USA). 

Deze studie onderzoekt drie soorten 
impulsiviteit bij gedetineerde 
verkrachters en personen die 
kinderen sexueel lastigvallen, met als 
doel het verband vast te stellen 
tussen impulsiviteit en crimineel 
gedrag. Uit de analyse van de 
persoonlijkheidstesten van 1184 
gedetineerden blijkt dat de drie 
soorten impulsiviteit ieder afzonder-
lijk in verband staan met verschillende 
soorten anti-sociaal gsdrag. De 
eerste vorm van impulsiviteit is de 
mate waarin men het misdrijf met 
voorbedachten rade pleegt: deze 
vorm is typerend voor aggressief 
gemotiveerde verkrachters. De 
tweede vorm van impulsiviteit is de 
mate waarin men zich impulsief 

.gedraagt in het dagelijks leven: deze 
vorm is typerend voor pre-adolescen: 
ten met ongeremde probleemgedra-
gingen, die o.a. tot uiting komen in 
sexuele delicten op latere leeftijd. De 
derde vorm betreft doelloosheid en 
instabiliteit in interpersoonlijke en 
werk-relaties: deze vorm van 
impulsiviteit is typerend voor 
teruggetrokken levende individuen, 

• veelal met alcoholproblemen, die 
kinderen lastigvallen. 
Met literatuuropgave. 
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28 

Ransbeek, H. van. 
Over samenlevingen en kleine 

criminal! tell, dl. I. het onderzoek. 

Proces, 65e jrg., nr. 6, juni 1986, 

biz. 153-162. 

In dit artikel beschrijR de auteur 

door haar verricht onderzoek naar 

kleine criminaliteit in een stedelijke 

buurt (Noorderkwartier, Dordrecht) 

en een plattelandsgemeente (Oolt-

gensplaat). Zij heeft daarbij een 

abolitionistisch perspectief gehan-

teerd. Deze benadering is crop 

gericht de traditionele, strafrechtelijke 

benadering van conflicten terug te 

dringen, omdat deze veelal nieuwe 

problemen creeert i.p.v. problemen 

oplost. Daarbij is het van belang 

onderzoek te doen naar het ervaren 

van en omgaan met concrete 

probleemsituaties en het in gang 

brengen van veranderingsprocessen, 

waarbij er een voortdurende 

wisselwerking en terugkoppeling 

bestaat tussen onderzoeker en 

onderzoeksveld. Als onderzoeksme-

thoden warden o.a. observatie en 

open interviews gebruikt. Enkele 

resultaten: er bestaat een grote 

diversiteit in hetgeen als probleem 

wordt ervaren en in de wijze waarop 

dit wordt gedefinieerd. Tevens 

bestaat er een grote variatie in 

reactiepatronen. In de stedelijke 

buurt weid i.t.t. het dorp vaak 

gereageerd met het vermijden van de 

problemen en het afschuiven ervan 

op andere instanties. Dit verschil 

kan men verldaren uit de aard van 

de sociale relaties (nabij versus 

afstand). Voor het in gang zetten van 

verbeteringen, zoals het abolitianis-

tisch perspectief nastreeft, blijkt de 

aanwezigheid van nabije relaties 

onontbeerlijk. 

Met literatuuropgave. 

29 
Ransbeek, H. van. 
Over samenlevingen en kleine 

criminaliteit, dl. H: onderzoek en 

beleid. 

Proces, 65e jrg., nr. 7/8, juli/augus-

tus 1986, blz. 199-207. 

In dit artikel plaatst de auteur op 

grand van haar anderzoek (Proces, 

nr. 6,1986) kanttekeningen bij het 

huidige crimineel-politieke beleid, 

zoals dat naar voren komt uit a) het 

interimrapport van de cammissie 

kleine criminaliteit en b) het 

beleidsplan Samenleving en crimina-

liteit. De auteur formuleert vanuit 

het zgn. abolitionistische perspectief 

een aantal kritiekpunten op de beide 

nota's: kleine criminaliteit omvat 

zoveel facetten dat het gebruik van 

een term een genuanceerde benade-

ring in de weg staat; het begrip 

kleine criminaliteit is gepopulari-

seerd; het begrip is te zwaar voor 

sommige kleine vergrijpen; de 

bedrijvers van kleine criminaliteit 

varmen geen homogene groep; de 

hoofdlijnen van het beleidsplan zijn 

in een dorp niet toepasbaar (aanpas-

sing van de bebouwing) of niet 

gewenst (vergroting van de sociale 

controle); in een stadscontext kan 

vergroting van het functionele 

toezicht ongewenst zijn aangezien dit 

het afschuiven van eigen verantwoor-

delijkheid bevordert; eigenrichting 

wordt in de nota's afgekeurd, terwift 

uit het onderzoek van de auteur naar 

voren komt dat hiervan soms zinvol 

gebruik wordt gemaakt. Samenvat-

tend stelt de auteur dat inzake kleine 

criminaliteit een genuanceerde 

benadering essentieel is (deze komt 

wel uit het interimrapport naar 

voren, maar is in het beleidsplan 

vervaagd) en dat het belangrijk is 

rekening te houden met concrete 

maatschappelijke probleemvelden. 
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30 
Roberts, J.V. and N.R. White. 
Public estimates of recidivism rates: 
consequences of criminal stereotype. 
Canadian journal of criminology, 
28e jrg., nr. 3, juli 1986, blz. 
229-241. 

In Canada en de Verenigde Staten 
blijkt het publiek in toenemende 
mate ontevreden te zijn met het 
straftoemetingsbeleid. De auteurs 
deden een onderzoek naar schattin-
gen door het publiek van recidive-per-
centages, teneinde te achterhalen 
hoe deze schattingen zich verhouden 
tot officiele recidive-cijfers. Boven-
dien onderzochten zij de meningen 
over het straftoemetingsbeleid en de 
mate waarin men van de media 
gebruik maakt. Ook wilden zij weten 
of het publiek gevoelig is voor 
diversiteit van recidive. Het onder-
zoek bestond uit twee enquetes (180 
respectievelijk 140 respondenten) en 
een experiment (110 proefpersonen). 
Uit de resultaten kwam naar voren, 
dat recidivepercentages voor 
'first-offenders' aanzienlijk worden 
overschat. De schattingen voor de 
'first-offenders' liggen ongeveer 
gelijk aan die voor hen die meermalen 
hebben gerecidiveerd. In werkelijk-
heid ligt dat voor de laatste groep 
hoger. Overschatting hangt samen 
met een als te licht ervaren straftoe-
metingsbeleid, maar niet met 
media-gebruik of demografische 
kenmerken van de respondenten. Uit 
de resultaten van het experiment 
bleek dat alleen het hebben van een 
strafblad een goede voorspeller was 
voor recidive-schattingen. Tevens 
bleek een significante cortelatie te 
bestaan tussen deze schattingen en 
door de respondenten geprefereerde 
straf. De auteurs trachten de 
resultaten te verklaren m.b.v. de 
attributietheorie en stereotypering. 

Zij concluderen dat ontevredenheid 
met het straftoemetingsbeleid bij het 
publiek waarschijnlijk te reduceren is 
door betere informatie over recidive. 
Met literatuuropgave. 

31 
Sigler, R.T. and M. Horn. 
Race, income and penetration of 
the justice system. 
Criminal justice review, lie jrg., 
nr. 1, lente 1986, blz. 1-7 (USA). 

Raciale minderheidsgroepen in de 
Verenigde Staten zijn oververtegen-
woordigd onder de justitiabelen. 
Sommigen schrijven dit toe aan 
raciale discriminatie; anderen aan de 
grotere armoede van deze groeperin-
gen. De auteur heeft het verband 
tussen ras, economische status en 
penetratie in het justitiele systeem 
nader onderzocht. Daarbij is gebruik 
gemaakt van gegevens over elk van 
67 provincies van een zuidelijke 
Amerikaanse staat. De gegevens 
waren ontleend aan verschillende 
databanken en hadden betrekking op 
1980. Wat betreft arrestaties bleek 
het verschil tussen blank en zwart te 
verdwijnen als de economische 
status van beide groeperingen werd 
gelijkgeschakeld. Het raciale verschil 
bleek echter wel een onafhankelijk 
effect te hebben op de mate waarin 
vrijheidsstraf werd opgelegd. Zwarte 
amerikanen werden eerder ingesloten 
dan blanken. 

32 
Smith, W.H. and C. Monastersky. 
Assessing juvenile sexual offender's 
risk for reoffending. 
Criminal justice and behavior, 15e 
jrg., nr. 2, juni 1986, blz. 115-140 
(USA). 

Onderzocht zijn 112 justitiOe 
dossiers van jonge zedendelinquenten 
(gemiddeld 14 jaar), om een diagnos- 
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tisch model te ontwikkelen waarmee 

voorspeld kan warden hoe groot de 

kans op recidive is. De analyse laat 

zien dat de voorspellingen op grand 

van klinische observaties erg 

onzuiver zijn: men blijkt de recidive-

kans sterk te overschatten. De 

voorspellingen kunnen, zo blijkt uit 

de analyse, aanzienlijk verbeterd 

warden wanneer men meer variabelen 

in de diagnose betrekt. Jongens die 

zichzelf als zeer aangepast presente-

ren en zich niet defensief opstellen 

ten opzichte van de begeleiding 

lopen meer kans om te recidiveren in 

sexuele delicten. Jongens die ernstig 

gestoord zijn en depressief en die 

niet meewerken aan hun resocialise-

ring lopen meer kans am te recidive-

ren in niet-sexuele delicten. Jongens 

die zeer ernstige feiten begaan 

hebben en die zich bewust zijn van 

de schade die ze hebben aangebracht 

!open minder kans op enigerlei wijze 

te recidiveren. Het voorspellen van 

toekomstig gedrag blijft echter een 

moeilijke zaak: ongecontroleerde 

effecten van b.v. de therapie hebben 

een grote invloed op .dat toekomstige 

gedrag. 

Met literatuuropgave. 

33 

Termaat, C. 

'Een sterk jubelend gevoel'. 

Vandalisme tussen vrokkheid en 

lajheid. 

Jeugd en samenleving, 16e jrg., nr. 

7, juli 1986, blz. 453-465. 

Wangedrag hoeft niet alleen uit 

onvrede met de eigen situatie voort 

te komen, men kan oak plezier 

beleven aan het overtreden van 

regels. Hierover kan veel uit literaire 

bronnen worden geleerd. Vernielen, 

vechten en kattekwaad uithalen, 

vanuit een verlangen naar opwinding 

en vrijheid, komen hieruit als 

wezenlijke elementen van het 

jongensbestaan naar voren. Op een 

bepaald koment wordt de jongen 

zich bewust van zijn identiteit en wil 

erbij horen. Het plezier van streken 

uithalen moet met anderen worden 

gedeeld. Er kan dan bendevorming 

plaatsvinden met een bewonderde 

leider, volgelingen, eigen regels en 

rituelen. Als slachtoffers kiest men 

graag weerloze figuren. De jongens-

bende wordt soms geprolongeerd in 

de jongvolwassenheid (b.v. voetbal-

vandalen, corpsstudenten) en is het 

sterkst geMstitutionaliseerd in het 

leger. Vandalisme heeft elementen 

van vrolijkheid en lafheid in zich. 

Het is geen specifiek jeugdprobleem, 

maar komt voort uit een algemeen 

menselijke destrcutriedrift. Vandalis-

me is van alle tijden. Het is belangrijk 

dit te erkennen en zo m.n. in het 

onderwijs een bewustwordingsproces 

op gang te brengen. 	, 

Met literatuuropgave. 

34 

Tremblay, P 

Designing crime; the short life 

expectancy and the workings of a 

recent wave of credit card bank 

frauds. 

British journal of criminology, 26e 

jrg., nr. 3, juli 1986, biz. 243-252. 

Recent heeft zich in Montreal en 

Toronto een misdaadgolf voorgedaan 

waarbij banken door middel van 

credit cards werden opgelicht. Deze 

misdaadgolf is door de auteur 

geanalyseerd. Daarbij is uitgegaan 

van gegevens die door de opgelichte 

banken werden verstrekt, en van 

informatie uit het opsporingsonder-

zoek van de politie. Aanleiding tot 

de fraudegolf was het door de 

banken geintroduceerde 'cheque 

guarantee programme' waarbij bij 

een bank betrekkelijk grate geldbe- 
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dragen konden worden opgenomen .  
met credit cards van andere banken 
en met cheques van weer andere 
banken. De introductie van dit 
programma bood de gelegenheid om 
met gestolen credit cards eveneens 
gestolen betaalkaarten te verzilveren. 
De misdaadgolf duurde ongeveer 
drie maanden, totdat de banken het 
bedrag verlaagden dat dagelijks met 
behulp van betaalkaarten kon 
worden verzilverd. De auteur 
analyseert diverse aspecten van de 
fraudegolf. Dat zo snel frauduleus 
werd gereageerd op het 'cheque 
guarantee programme' komt volgens 
hem doordat de betrokkenen reeds 
bij sterk verwante fraudes betrokken 
waren. De misdaadgolf vertoonde 
verder een sterke structurele 
verwevenheid met andere vormen 
van criminaliteit. Een laatste punt 
van aandacht betrof de wijze waarop 
de fraudeurs zich hadden georgani-
seerd. 
Met literatuuropgave. 

35 
Voorhis, P. van. 
Delinquency prevention: toward 
comprehensive models and a 
conceptual map. 
Criminal justice review, lie jrg., 
nr. 1, lente 1986, blz. 15-24. 

Er vindt een veelheid van activiteiten 
plaats op het terrein van de misdaad-
preventie. Een conceptueel kader 
waarbinnen deze activiteiten 
geplaatst kunnen worden, ontbreekt 
evenwel. Daardoor wordt het inzicht 
in, alsmede de planning en de 
evaluatie van delinquentie-reductie 
programma's belemmerd. De auteur 
bespreekt verschillende conceptuele 
kaders en classificatie-schema's die 
kunnen helpen het begrip misdaad-
preventie te operationaliseren. 
Achtereenvolgens worden behandeld 

het volksgezondheidsmodel (onder-
scheid naar primaire, secundaire en 
tertiaire preventie), een classificatie-
model volgens behandelingsstrategie 
(type preventie-activiteiten), een 
classificatie-schema volgens interven-
tieniveau (individueel, groepsgewijs 
ed.), en een conceptualisering op 
grond van theorieen over criminaliteit 
of factoren die daarmee samenhan-
gen. Tot slot van het artikel worden 
methodologische verbeteringen 
besproken in de evaluatie van 
preventieprogramma's. 
Met literatuuropgave. 

36 
Walklate, S. 
Reparation: a Merseyside view. 
British journal of criminology, 26e 
jrg., nr. 3, juli 1986, biz. 287-298. 

In dit artikel wordt verslag gedaan 
van een onderzoek naar de houding 
van slachtoffers, van vrijwilligers in 
de slachtofferhulpverlening en van 
de samenleving in het algemeen ten 
aanzien van een zgn. genoegdoenings-
project. In dit project krijgen 
wetsovertreders de gelegenheid om 
hun misdrijf weer goed te maken 
door in de huizen van de slachtoffers 
reparatiewerkzaamheden te verrich-
ten. Het project wordt gefinancierd 
vanuit een ruimer opgezet hulpverle-
ningsprogramma voor slachtoffers 
van misdrijven in Liverpool en 
omstreken. De 28 geInterviewde 
slachtoffers bleken in meerderheid 
niet bereid te zijn misdrijfplegers in 
het kader van een genoegdoenings-
project in hun huis toe te laten. De 
acht hulpverleners wier mening in 
het onderzoek is gepeild, stonden 
eveneens gereserveerd ten opzichte 
van een dergelijk project. In een 
steekproefonderzoek onder 269 
inwoners van Liverpool en omgeving 
bleek het animo om in hun huis 
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werkzaamheden te laten verrichten 
door wetsovertreders ook minimaal 
te zijn. Tot slot van het artikel 
worden enkele beleidsimplicaties 
van deze resultaten besproken. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen 

37 
Ruback, R.B., T.S. Carr and .C.H. 
Hopper. 
Perceived control in prison: its 

relation to reported crowding, stress 

and symptoms. 

Journal of applied social psycho-
logy, I6e jrg., nr. 5,1986, blz. 
375-386. 

In de literatuur wordt de omstandig-
heid dat veroordeelden in de 
gevangenis met anderen in een 
beperkte ruimte moeten leven vaak 
in verband gebracht met een 	• 
verscheidenheid aan negatieve 
effecten. De auteurs deden onderzoek 
in twee Amerikaanse qevangenissen 
waaraan 50 resp. 173 gestraften 
meewerkten. De vragenlijst bestreek 
een viertal gebieden: leefomstandig-
heden, psychisch belastende 
factoren, de mate waarin gedetineer-
den hun leven in de gevangenis 
konden belnyloeden en een aantal 
fysieke symptomen. Er werd gewerkt 
met schaaltechnieken. De op deze 
vier factoren uitgevoerde correlatie-
analyse toonde, in beide gevangenis-
sen, aan dat gestraften die naar hun 
mening veel belnyloedingsmogelijk-
heden hadden, minder last hadden 
van stress, hun kamer relatief 
aangenaam vonden en minder 
symptomen te melden hadden. Tot 
slot geven de auteurs een aantal 
aanbevelingen. 

38 
Verhagen, J. 
De bewaarder/PIW-er: de werksitu-

atie. 

Balans, 17e jrg., nr. 5,15 juni 1986, 
blz. 2-5. 

Met dit artikel wordt een reeks van 
bijdragen geopend naar aanleiding 
van een enquete onder een groot 
aantal bewaarders en penitentiair-in-
richtingswerkers. De enquete werd 
ingesteld door een ambtelijke 
werkgroep en leidde tot het rapport 
'Bewaarders/PIW-ers onder druk'. 
In dit eerste artikel wordt ingegaan 
op de aanleiding tot de enquete: het 
grote aantal afkeuringen en het 
relatief hoge ziekteverzuim bij deze 
beroepsgroep. Na een algemene 
stijging van het ziekteverzuim 
gedurende de periode 1955-1975, 
werd sinds 1975 een daling geconsta-
teerd zowel bij het bedrijfsleven als 
bij de overheid. Dit geldt echter niet 
voor het gevangeniswezen. De 
werkgroep is nagegaan of er 
verschillen zijn tussen de diverse 
inrichtingen binnen het gevangenis-
wezen. liieruit bleek o.a. dat de 
kleinste inrichtingen (minder dan 50 
plaatsen) het laagste verzuim hebben 
maar dat daarboven de grootte van 
de inrichting niet van invloed is op 
de hoogte van het verzuim. Vervol-
gens wordt in het artikel ingegaan op 
ontwikkelingen m.b.t. de functie en 
de positie van bewaarders die 
mogelijk op het geconstateerde van 
invloed zijn: de hervormingen sinds 
de invoering van de Beginselenwet 
van 1951; de bezuinigingen; de 
capaciteitsuitbreiding; de taakver-
zwarende omstandigheden als de 
veranderde gedetineerdenbevolking, 
de ontwikkeling van de rechtspositie 
van gedetineerden en de vergroting 
van de beslissingsbevoegdheid van 
de bewaarders. 
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39 
Verhagen, J. 
Persoonskenmerken van de 
bewaarder/piw-er. 
Balans, 17e jrg., nr. 6, juli 1986, 
blz. 3-4. 

Dit artikel is het tweede uit een reeks 
waarin verslag wordt gedaan van een 
enquete die is gehouden onder 
bewaarders/piw-ers in verschillende 
penitentiaire inrichtingen. De 
enquete had betrekking op de 
werksituatie van de bewaarders en 
de stress die het inrichtingspersoneel 
daarin ervaart. De auteur gaat nader 
in op een aantal persoonskenmerken 
van de 237 geenqueteerde bewaar-
ders. Het opleidingsniveau blijkt de 
afgelopen jaren opvallend•te zijn 
gestegen, hetgeen samenhangt met 
de sterke verjonging die het bewaar-
derskorps heeft ondergaan: het 
merendeel is jonger dan veertig jaar. 
De gemiddelde diensttijd bij het 
gevangeniswezen ten tijde van het 
onderzoek bedroeg ruim acht jaar. 
Ook enkele persoonlijkheidskenmer-
ken zijn in het onderzoek betrokken. 
Daarbij is een vergelijking getrokken 
met andere beroepsgroepen. Het 
bleek dat bewaarders in vergelijking 
met beroepsmilitairen en verpleeg-
kundigen in mindere mate eigen-
schappen bezitten als doorzettings-
vermogen, haast, volharding, 
betrokkenheid bij het werk, competi-
tiegeest, ambitie e.d. Dit betekent 
ook dat bewaarders over het 
algemeen minder stressgevoelig zijn. 
Verder bleek dat de doorsnee-bewaar-
der minder flexibel is dan verpleeg-
kundigen, maar niet zo rigide als 
beroepsmilitairen. 

Reclassering 

40 
Lindquist, C.A. and J.T. Whitehead. 
Correctional officers as parole 
officers; an examination of a 
community supervision sanction. 
Criminal justice and behavior, 15e 
jrg., nr. 2, juni 1986, blz. 197-222 
(USA). 

In de Amerikaanse staat Alabama is 
een programma opgezet (Supervised 
Intensive Restitution, SIR) voor 
speciaal geselecteerde gedetineerden 
om buiten de gevangenis, onder 
toezicht, betaald werk te verrichten 
als terugbetaling van toegebrachte 
schade. Aanvankelijk opgezet als 
uitweg voor de overbevolking van de 
gevangenissen, is SIR vervolgens een 
eigen leven gaan leiden. Dit artikel 
bespreekt een onderzoek naar de 
arbeidsmotivatie van de SIR-begelei-
ders (35) in vergelijking met gevan-
genispersoneel (241), reclasserings-
medewerkers (108) en functionarissen 
die graag bij het SIR-programma 
wilden worden aangesteld (58). 
Analyse van de vragenlijst-gegevens 
laat zien dat SIR-begeleiders het 
programma als een taakverrijking 
beschouwden: men was meer 
gemotiveerd, men ervaarde minder 
stress en er was minder verloop, 
vooral vergeleken met de functiona-
rissen die graag bij het SIR wilden 
worden aangesteld, maar dat nog 
niet waren. Verder blijkt dat het 
programma in de praktijk minder 
restrictief, bestraffend en controle-
rend functioneert dan aanvankelijk 
de opzet was: er wordt meer aan 
begeleiding van de delinquenten 
gedaan. Dit soort begeleiding zou 
mogelijk ook de taak van het 
traditionele gevangenispersoneel 
kunnen verrijken. 
Met literatuuropgave. 
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41 

Vries, J.de. 

Argus: your jongeren met politie-

moeilijkheden. 

Proces, 65e jrg., nr. 7/8, juli/augus-

tus 1986, blz. 208-212. 

De belangstelling voor jeugdcriminaL 

liteit is de laatste tijd erg groot.De 

auteur stelt dat de meeste oplossingen 

worden gezocht in de preventieve 

sfeer. Zonder hierop af te dingen, 

presenteert hij een andere benadering 

van jeugddelinquentie, zoals die is 

ontwikkeld in Groningen, Utrecht en 

Nijmegen. Verslag wordt gedaan van 

de activiteiten in Utrecht van de 

stichting Argus. De stichting is 

zelfstandig, er wordt alleen door de 

gemeente gesubsidieerd. Er zijn twee 

coordinatoren in dienst, ieder voor 

twintig uur. Daarnaast wordt met 

gemiddeld vijftien onbetaalde 

medewerkers gewerkt. In 1985 had 

de stichting contact met 55 jongeren, 

die reeds meermalen met de politie 

in aanraking zijn geweest. Er zijn 

vastomlijnde werkafspraken met 

kinderpolitie, jeugdofficier, kinder- 

' rechter en de Raad voor de Kinder-

bescherming. Ellerin is ondermeer 

vastgelegd dat Argus hulp verleent. 

Op verzoek wordt met toestemming 

van de jongere een voorlichtingsrap-

portage verzorgd. Men steekt in de 

beginfase zeer veel energie in een 

contact. Als dat misloopt, wordt niet 

opnieuw contact aangeboden. De 

auteur constateert dat in het 

WODC-onderzoek over jeugddelin-

quentie op geen enkele wijze 

verwezen wordt naar de aanpak van 

een instelling als Argus. 

Psychiatrische zorg 

42 

Braam Houckgeest, Q. van , M. 

van Vogt en S. te Winkel. 

'Ruffle binnen vellige grenzen'; 

Mates en therapeuten over 

hulpverlening aan vrouwen die als 

kind seksueel misbruikt zijn. 

Maandblad geestelijke volksge- 

zondheid, 41e jrg., nr. 7/8, 

juli/augustus 1986, biz. 725-736. 

Op grond van semi-gestructureerde 

diepte-interviews met lien in hun 

jeugd sexueel misbruikte vrouwen en 

tien therapeuten worden de knelpun-

ten geschetst in de hulpverlening aan 

deze vrouwen. De auteurs gaan 

vooral in op wat voor de vrouwen 

belangrijk is in het therapeutisch 

proces: de 'conspiracy of silence' 

kunnen doorbreken, daarin geloofd 

en serieus worden genomen en het 

krijgen van tijd en ruimte om zelf te 

ontdekken wat ze willen en nodig 

hebben. De sexe van de therapeut 

kan een rol spelen maar biedt op 

zich geen garantie voor voldoende 

herkenning, begrip en identificatie-

mogelijkheid. De auteurs wijzen erop 

dat de mechanismen van overdracht 

en tegenoverdracht in therapieen met 

sexueel misbruikte vrouwen extra 

zorgvuldig in het oog moeten 

worden gehouden. Zij waarschuwen 

er echter tevens voor de problematiek 

van deze vrouwen niet al te zeer tot 

iets specifieks te maken omdat dit er 

toe zou kunnen leiden dat zij hun 

. hele leven slachtoffer blijven. 

Met literatuuropgave. 

43 

Ippel P. en A. Enid. 

Juristen in de psychiatric: de 

bevlogenheid voorbij? 

Proces, 65e jrg., nr. 7/8, juli/augus-

tus 1986, blz. 189-198. 
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De auteurs doen verslag van een 	en invullen van rechtsverhoudingen 
congres over de eerste vijf jaar 	door middel van juridisch objectiveer- 
patientenvertrouwenswerk en geven 	bare criteria, regels, normen en 
hun visie op de ontwikkelingen 	waarden. De hier nagestreefde 
hieromtrent. Zij noemen de toename juridificatie dient een tweeledig doel. 
van juridische bemoeienis met de 	In de eerste plaats.moet de TBR-ge- 
psychiatrische praktijk opmerkelijk. 	stelde zodoende zijn rechtsburger- 
Er zijn nu 27 patientenvertrouwens- 	schap herkrijgen en behouden. In de 
personen (PVP) in dienst van 37 	tweede plaats moet juridificatie een 
psychiatrische ziekenhuizen. De PVP buffer vormen tegen inmenging van 
heeft zich een plaats gecreeerd als 	de psychiatrie in het recht. In dit 
`partijdige en permanente raadsman artikel wordt de huidige situatie 
in de niet zuiver juridische sfeer', 	rond TBR-gestelden weergegeven. 
maar moet ervoor waken zich niet te Tevens worden zowel de interne als 
laten inpakken als 'de zoveelste 	de externe positie in een rechtstheo- 
zaakwaarnemer'. Van de vier 	retisch kader geplaatst. Bovendien 
lezingen wordt summier verslag 	worden, aan de hand van enkele 
gedaan, zij zullen nog integraal 	cases, factoren weergegeven die 
worden gepubliceerd. Aan de orde 	juridificatie van de positie van 
kwamen het bestwil- en gevaar-crite- . TBR-gestelden in de weg staan. Deze 
rium en o.a. ook het begrip autono- 	kunnen als volgt worden weergege- 

mie. Waar ligt de grens van het 	yen. Binnen de TBR is het behande- 
begrip en waar ligt de grens voor het fingsconcept zodanig dat er nauwe- 
respecteren daarvan? De auteurs 	lijks onderscheid bestaat tussen 
constateren dat de PVP een verhel- 	behandelingsbeslissing en verblijfsbe- 
derende en stimulerende rot speelt, 	slissing. Tevens toetst de rechter 
al blijft het vaak schipperen door zijn slechts marginaal. Daarnaast wordt 
positie en de aard van de dilemma's. de 'intensive care' beschouwd als 
Binnenkort zal een evaluatie-onder- een behandeling waartegen slechts 
zoek naar het patientenvertrouwens- beperkt beroep mogelijk is, terwijl 
werk verschijnen. 	 het hier in feite een parate maatregel 
Met literatuuropgave. 	 betreft waartegen in beginsel beroep 

mogelijk moet zijn. Tenslotte zou het 
44 	 weigeren van contra-expertise 
Pos, H.J. en F. Westenberg. 	juridificatie belemmeren. 
Gevaar: het slot en grendel criterium Met literatuuropgave. 
in het recht; juridificatie in de 

praktijk van de oplegging en 

uitvoering van de TBR. 	 Kinderbescherming 
Rechtshulp, nr. 6-7, juni-juli 1986, 
blz. 5-29. 	 45 

Sinds de jaren zeventig worden 	Bergh, P.v.d. 
pogingen ondernomen om de interne 	In het belang van het kind. 

en externe rechtspositie van TBR-ge- 	Tijdschrift Voor familie- en 
stelden te verbeteren. Deze verbete- 	jeugdrecht, 8e jrg., nr. 5, juli 1986, 
ring zou dienen te geschieden via 	blz. 131-138. 
juridificatie. Hieronder verstaan de 	Sinds de Kinderwet van 1901 
auteurs het volgende: het vormgeven worden beslissingen in de eerste 

Literatuuroverzicht 	 147 



plaats 'in het belang van het kind' 

genomen. De auteur gaat na welke 

juridische en pedagogische 

aspecten hierbij een rol spelen en 

richt daarbij zijn aandacht vooral 

op beslissingen over voogdijtoewij-

ziging na echtscheiding. Wat 

betreft de juridische aspecten 

constateert hij dat m.n. jonge 

kinderen bij voorkeur aan de 

moeder worden toegewezen. 

Continufteit van het leefmilieu 

speelt bij de beslissing een 

belangrijke rol. Veel waarde wordt 

gehecht aan een goede omgangsre-

geling. Wat betreft de pedagogische 

aspecten: voor een goede opvoe-

dingssituatie zijn betrokkenheid 

van de opvoeder bij het kind, de 

kwaliteit van de onderlinge 

interacties, en stabiliteit en 

continufteit in zijn bestaan 

belangrijk. Hi] voogdijtoewijzing is 

niet zonder meer de moeder-kind 

relatie als exclusief te beschouwen, 

ook aan de betrokkenheid van de 

vader en de wens van het kind 

moet aandacht geschonken 

worden. De auteur stelt dat er in 

het belang van het kind gehandeld 

wordt als er gelet wordt op een 

positieve relatie tussen ouder en 

kind, op een positieve houding 

LOS. een omgangsregeling en de 

omgeving er als continue factor bij 

betrokken wordt. Dit laatste punt 

kan mogelijk een belangrijker 

criterium zijn dan de keuze voor 

een van de ouders. Met literatuur-

opgave. 

46 

Ciller, 1-I. 

Is there a role for a juvenile court? 

Howard journal of criminal 

justice, 25e jrg., nr. 3, augustus 

1986, blz. 161-171 (GB). 

In het artikel staat de vraag centraal 

of er (in Engeland) nog een rol is 

weggelegd voor jeugdrecht(banken)? 

Volgens de auteur is dit niet langer 

het geval. Hij geeft hiervoor diverse 

argumenten. Hij start met de 

demografische overweging dat het 

aantal jongeren tussen de tien en 

zestien jaar drastisch afneemt. Van 

deze jongeren zouden het vooral de 

'ouderen' (veertien — zestien jaar) 

zijn, die voor de rechter moeten 

verschijnen. Bovendien blijkt dat 

jongeren steeds vaker slechts door de 

politic worden berispt. Daarenboven 

blijken jongeren, die niet in de 

justitiele molen terecht zijn gekomen, 

minder vaak te recidiveren dan 

jongeren bij wie dit wel het geval is. 

Een argument van geheel andere 

aard betreft de veranderende 

opvattingen omtrent jeugdige 

criminelen. Zo zou vroeger vooral 

een karikatuur hebben bestaan van 

het slecht aangepaste kind dat 

dringend hulp nodig had. Nu 

overheerst het beeld van de typische 

delinquent die berekenend te werk 

gaat en straf behoeft. Vervolgens 

geeft de auteur nog een aantal 

argumenten van meer juridische 

aard. Jeugdrechtbanken blijken te 

kort te schieten wat betreft de 

wettelijke bescherming van jongeren. 

Daarnaast zou het proportionaliteits-

en stralbeginsel (zie veranderend 

denken) niet passen binnen jeug-

drechtbanken. Bovendien zou de 

combinatie hulp en straf leiden tot 

rolverwarring onder de deskundige 

vertegenwoordigers. Tenslotte 

zouden jeugdrechtbanken hun 

belangrijkste doel — een betere 

communicatie tussen rechter, 

verdachte, diens wettelijke vertegen-

woordiger en ouders — niet bereiken. 

Met literatuuropgave 
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47 
Pratt,J. 
Diversion from the juvenile court. 
British journal of criminology, 26e 
jrg., nr. 3, juli 1986, blz. 212-233. 

In dit artikel wordt een historisch 
overzicht gegeven van de ontwikke-
ling van de strafrechtspleging ten 
aanzien van jeugdigen in Engeland. 
Ingegaan wordt op het ontstaan van 
speciale rechtbanken voor jeugdigen 
voor de tweede wereldoorlog, op de 
ontwikkeling van de functie van 
coordinerend politiefunctionaris ten 
aanzien van jeugdige delinquenten 
(zg. police juvenile liaison officers) 
vanaf de jaren vijftig, en op de 
professionalisering van het jeugd-
maatschappelijk werk. Uitvoerig 
wordt stilgestaan bij de betekenis 
van de praktijk van het politiestandje 
en van de diversiebeweging voor 
jeugdige delinquenten. De schrijver 
ziet in de historische ontwikkelingen 
geen uiting van een vooruitgang in 
de strafrechtspleging; veeleer gaat 
het om een inflatoire ontwikkeling 
waarbij steeds meer jeugdigen onder 
het bereik komen van het justitiele 
apparaat. 
Met literatuuropgave. 

48 
Stolk, B. van en J. Frenken. 
'Als kind met de kinderen'; een 
netwerk van incestueuse en pedosek-
suele verhoudingen. 
Maandblad geestelijke volksge- 
zondheid, 41e jrg., nr. 7/8, 
juli/augustus 1986, blz. 691-724. 

Naar aanleiding van de betrokken-
heid van een van de auteurs als 
getuige-deskundige bij een incest-
rechtszaak, verrichtten zij een 
verkennend onderzoek naar wat na 
enige tijd als een netwerk van 
incestueuse en pedoseksuele 
betrekkingen werd onderkend. Het 

onderzoeksmateriaal bestond uit de 
stukken van drie rechtszaken en 
(diepte-)interviews met acht bereikba-
re hoofdpersonen: drie veroordeelde 
mannen, drie kinderen en twee 
moeders. De onderzoeksvraag 
luidde: hoe ontstaat en functioneert 
een dergelijk netwerk. Het verzamelde 
materiaal wordt vanuit drie invalshoe-
ken besproken. Ten eerste het 
individuele perspectief, waarin de 
persoonlijke visies van de betrokke-
nen op de gebeurtenissen geplaatst 
worden binnen het kader van de 
wetenschappelijke literatuur over 
verwaarlozing, verwerping en 
verlating in de jeugd. Ten tweede het 
gezinsperspectief, waarin de 
verhoudingen in incestgezinnen, 
ivaarvan de leden van generatie op 
generatie verwaarloosd zijn, centraal 
staan. Ten derde het maatschappelijk 
perspectief, uitgaande van de 
maatschappelijke positie van de 
betrokkenen, die wordt bepaald door 
een traditie van armoede en onwe-
tendheid enerzijds en een traditie 
van kinderverwaarlozing anderzijds. 
De auteurs hanteren het begrip 
verwaarlozing als 'Leitmotiv' bij bun 
poging tot een synthese tussen deze 
drie perspectieven. Hoewel het 
beschreven netwerk er waarschijnlijk 
een uit vele is, achten zij dit specifiek 
voor in armoede verwaarloosde 
mensen die behoren tot een sociaal 
stratum dat sterk gdsoleerd van de 
rest van de samenleving leeft. 
Met literatuuropgave. 

49 
Thomas. C.W. and S. Bilchik. 
Prosecuting juveniles in criminal 
courts; a legal and empirical 
analysis. 
Journal of criminal law and 
criminology, 76e jrg., nr. 2, zomer 
1985, blz. 439-479 (USA). 
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Opvallende recente ontwikkelingen 

in de Amerikaanse jeugdstrafrechts-

pleging zijn enerzijds een verruiming 

van de strafprocessuele rechten van 

minderjarigen en anderzijds een 

verhoging van het aantal jeugdigen 

dat niet door jeugdrechters wordt 

behandeld, maar volgens het 

volwassen strafrecht. Tegen beide 

trends zijn veel bezwaren geuit. De 

schrijvers plaatsen deze trends in een 

algemeen historisch perspectief. Zeer 

specifiek gaan zij in op de jeugdstraf-

rechtspleging in Florida. Onderdeel 

daarvan is een empirische analyse 

van 844 gevallen waarbij jeugdige 

verdachten volgens volwassen, 

strafrechtelfike procedures werden 

vervolgd en veroordeeld. Het ging 

om gevallen uit 1981 in een provincie 

van Florida. Uit de empirische 

analyse en uit de historische 

beschouwing concluderen de auteurs 

dat de geuite bezwaren tegen de 

genoemde twee recente trends in de 

jeugdstrafrechtspleging niet terecht 

zijn. De strafprocessuele rechten van 

jeugdigen zouden beter gewaarborgd 

zijn. Bovendien blijkt dat overheve-

ling van jeugdigen naar het volwassen 

strafrecht slechts op beperkte schaal 

plaatsvindt en zeker niet leidt tot een 

minder serieuze afwikkeling, noch 

tot een extra milde of extra aware 

veroordeling. 

Met literatuuropgave. 

50 

Bestrijden, Het, van kindermishan-

deling: tussen signaal en hulpverle-
ning. 

Themadeel: Welzijnsmaandblad, 

40e jrg., nr. 6/7,1986, blz. 6-26. 

Het themadeel is gewijd aan de 

mogelijkheden van maatschappelijk 

werkers tot een feitelijke aanpak van 

kindermishandeling. De artikelen 

vormen een vervolg op de studiedag 

'Van signaal tot hulp' die in 1983 

werd georganiseerd door de vereni-

ging tegen kindermishandeling. Eerst 

worden de verschillende manieren 

besproken waarop maatschappelijk 

werkers met het verschijnsel te 

maken kunnen krijgen en de 

consequenties daarvan voor hun 

optreden. De dilemma's waar een 

maatschappelijk werker bij het 

vermoeden van kindermishandeling 

voor komt te staan en de mogelijke 

invalshoeken maken het vaak 

moeilijk voor een bepaalde aanpak 

te kiezen. In het tweede artikel 

warden de verschillende benaderings-

wijzen besproken nadat het vermoe-

den van kindermishandeling tot 

zekerheid is geworden. Naast de 

keuzes om het kind thuis te laten of 

uit huis te (doen) plaatsen zijn 

tussenoplossingen mogelijk. In ieder 

geval is de medewerking van de 

ouders noodzakelijk. Ook is samen-

werking van hulpverleners uit 

verschillende diciplines vereist. Het 

derde artikel behandelt de praktische 

aanPak. De hulpverlener stapt 

meestal een complexe situatie 

binnen. Wanneer hij het contact met 

het gezin heeft gelegd en wordt 

geaccepteerd, begint de weg pas naar 

het uiteindelijke doel: met de ouders 

werken aan verandering in hun 

gedrag en in de situatie. 

51 

Weyer, J. 
Is ons jeugdstrafproeesrecht wel in 

overeenstemming met intern ationale 

rechtsheginselen EVEM? 

Advocatenblad, 66e jrg., nr. 14, 

juli 1986, blz. 305-309. 

In dit artikel toetst de auteur een 

aantal facetten van het jeugdstrafpro-

cesrecht aan de voorschriften van het 

Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens, m.n. wat betreft de 
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opsporing, vervolging en terechtzit-
ting. Het ontbreken van een raadsman 
bij het politieverhoor en het verenigd 
zijn in ean persoon — de kinderrech-
ter — van de functies rechter, 
rechtercommissaris en Raadkamer 
zijn in strijd met het beginsel van 
'fair-hearing' van het Verdrag. Aan 
de eis dat behandeling 'binnen een 
redelijke termijn' moet plaatsvinden, 
wordt met onze huidige omslachtige 
procedure niet voldaan. De jeugd-
strafzitting met gesloten deuren komt 
niet overeen met het voorschrift van 
generieke openbaarheid en specifieke 
beslotenheid onder bepaalde 
omstandigheden. Zolang de kinder-
rechter drie functies bekleedt is de 
vereiste recthelijke onpartijdigheid in 
objectieve zin niet gegarandeerd. De 
Commissie Anneveldt (herziening 
strafrecht voor jeugdigen) brengt met 
haar voorstellen het jeugdstrafproces-
recht meer in overeenstemming met 
het Europees Verdrag. De auteur 
mist daarin echter nog de toevoeging 
van een raadsman al tijdens het 
politieverhoor en pleit t.a.v. het punt 
openbaarheid (beneden 16 jaar) voor 
een regeling conform het Verdrag. 

Politie 

52 
Albanese, J.S. 
The future of policing: a private 
concern? 
Police Studies, 9e jrg., nr. 2, zomer 
1986, blz. 86-91. 

Zo'n 140 jaar geleden werd in New 
York het eerste politiekorps gevormd. 
De reden hiervoor moet gezocht 
worden in het feit dat particuliere 
burgers niet langer in staat waren op 
adequate wijze af te rekenen met de 
criminaliteit. Nu, 140 jaar later, 
worden we geconfronteerd met het 
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verschijnsel dat de reguliere politie 
moet bezuinigen en dat haar 
oplossingspercentage steeds verder 
terugloopt. Tegelijkertijd groeit de 
particuliere beveilingsindustrie. In 
dit artikel verdedigt de auteur de 
stelling dat deze groei vooral het 
gevolg is van het onvermogen van de 
politie om zich snel aan te passen 
aan maatschappelijke en technologi-
sche veranderingen. Tevens tracht hij 
aan te tonen dat deze groei niet 
nieuw is. Sterker nog, dit proces 
waarbij steeds meer taken van de 
politie worden overgenomen, zou zo 
oud zijn als de politie zelf. Een en 
ander wordt geadstrueerd met een 
historisch overzicht van maatschap-
pelijke en technologische ontwikke-
lingen, die geleid hebben tot nieuwe 
vormen van criminaliteit. Aangezien 
de politie te traag op deze ontwikke-
lingen zou hebben gereageerd, 
ontstonden steeds weer nieuwe 
beveiligingstaken en organisaties. De 
auteur draagt de volgende voorbeel-
den aan: de ontwikkeling van een 
grootschalig spoorwegnet; het 
groeiend telegraafverkeer; de groei 
van de populatie en de grote 
geografische afstand tussen bevol- 
kingscentra ; de vlucht van stadscentra 
naar tuinsteden; de groei van het 
vliegverkeer en nu recentelijk de 
toenemende afhankelijkheid van 
nucleaire energie en de computer. 
De auteur voorspelt dat de groei van 
de particuliere beveiliging voorlopig 
nog geen einde zal vinden. Hij 
voorziet zelfs een vrijwel volledig 
privatiseren van de politie. 
Met literatuuropgave 

53 
Buchanan, D.R., and P. Chasnoff. 
Family crisis intervention programs: 
what works and what doesn't. 
Journal of police science and 



administration, 14e jrg., juni 1986, 
blz. 161-168. 

Het welslagen van politie-interventie 
bij familieaangelegenheden is sterk 
afhankelijk van vaardigheden en 
kennis waarmee de betrokken 
agenten zijn uitgerust. Trainingspro-
gramma's die t.a.v. deze materie 
bestaan kennen over het algemeen 
een vierledige doelstelling: het zo 
min mogelijk aan gevaar en letsel 
bloot stellen van de betrokken 
agenten; het verbeteren van de 
relaties tussen politic en sociale 
instanties; de ontwikkeling van 
vaardigheden die nodig zijn om dit 
soon problemen te benaderen; het 
verbeteren van de attitudes van de 
betrokken agenten. De auteurs geven 
een overzicht van studies die er over 
deze vier beleidsterreinen zijn 
verschenen. Met uitzondering van de 
eerste doelstelling zijn de resultaten 
van de programma's bevredigend te 
noemen. 
Met literatuuropgave 

54 
Das, D.K. 
The image of american police in 

comparative literature. 

Police journal, 59e jrg., nr. 3, 
juli-septenber 1986, blz. 265-279 
(GB). 

Aan de hand van een uitgebreide 
literatuurbespreking schetst de 
auteur in dit artikel het overwegend 
negatieve beeld van de Amerikaanse 
politie, zoals dat sinds de jaren 
twintig naar voren komt uit beschrij-
vend-vergelijkende studies van 
politiestelsels in de VS., Europa en 
Japan. In een nadere analyse van 
deze literatuur plaatst hi] het 
negatieve imago van de Amerikaanse 
politie tegen de achtergrond van de 
bestuurlijke, socio-politieke en 
morele status quo in de V.S. en geeft 

daarmee inzicht in de bestaande 
belemmeringen wat betreft de 
mogelijkheden tot verbetering van de 
gesignaleerde tekortkomingen. T.a.v. 
de beschreven literatuur stelt de 
auteur vast dat men door beschrijven-
derwijs verschillende politiestelsels 
te vergelijken veelal voorbij gaat aan 
de verschillen in de cultuur, waarbin-
nen de desbetreffende stelsels 
functioneren. Daardoor ontkomt 
men er vaak niet aan om ongenuan-
ceerde waardeoordelen uit te 
spreken over de Amerikaanse politic. 
Hij pleit voor thematisch georienteerd 
vergelijkend onderzoek, gericht op 
het blootleggen van universele, 
gemeenschappelijke kenmerken van 
politiestelsels. Van daaruit is wellicht 
een meer constructieve uitwisseling 
van bruikbare ideeen tussen de 
afzonderlijke politiestelsels mogelijk. 
Tenslotte worden enkele onderzoek-
thema's voor dergelijke vergelijkende 
studies aangegeven. 
Met literatuuropgave. 

55 
Edwards, S.S.M. 	• 
Police attitudes and dispositions in 

domestic disputes: the London 

study. 

Police journal, 59e jrg., nr. 3, 
juli-september 1986, blz. 230-241 
(GB). 

In 1984 en 1985 werd in de Londense 
districten Holloway en Hounslow 
een onderzoek verricht naar het 
politieoptreden tegen geweldplegin-
gen in gezinsverband. Gedurende 12 
maanden werden alle voor het 
onderzoek relevante meldingen 
geregistreerd en gevolgd tot en met 
de afhandeling. Bovendien werden 
met 44 politieambtenaren diepte-in-
terviews gehouden. Na een summiere 
categorisering van reeds eerder op 
dit terrein verricht onderzoek, 
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beschrijft de auteur in dit artikel 
enkele resultaten van de Londense 
studie. Achtereenvolgens wordt 
cijfermatig inzicht geboden in de 
afloop van de 117 bestudeerde 
gevallen van geweldpleging (in 
slechts 2% hiervan kwam het tot 
strafrechtelijke vervolging) en 
worden uitspraken gedaan over de 
attitudes en houdingen, die bij de 
individuele politieambtenaar, bij de 
politie als organisatie en bij het 
strafrechtelijk apparaat de achter-
grond vormen van de vastgestelde 
geringe bereidheid om adequaat 
tegen geweldplegingen in gezinsver-
band op te treden. De auteur besluit 
met een pleidooi voor verbeteringen 
in het terughoudende politieoptreden 
en voor meer serieuze betrokkenheid 
van de rechtspleging bij deze 
problematiek. Onder verwijzing naar 
de resultaten van een onderzoek in 
Minneapolis (arrestatie werkt beter 
en !anger preventief dan crisisinter-
ventie) doet zij — binnen het bestaande 
wettelijk kader — tenslotte een zestal 
aanbevelingen voor een slagvaardiger 
politieoptreden. 
Met literatuuropgave. 

56 
Fielding, N. 
Social Control and the Community. 
Howard journal of criminal 
justice, 25e jrg., nr. 3, augustus 
1986, blz. 172-189 (GB). 

Heden ten dage wordt met hernieuw-
de nadruk gesproken over de rol die 
de gemeenschap zou kunnen hebben 
in het kader van de sociale controle. 
Het zou inmiddels wel duidelijk zijn 
dat de politie het alleen niet aankan. 
Na een korte uiteenzetting over het 
begrip gemeenschap geeft de auteur 
weer hoe politie en reclassering 
zouden moeten reageren op de 
hedendaagse eisen ten aanzien van 
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criminaliteitspreventie en beheersing. 
Hij constateert dat binnen wijken 
allerlei organisaties ontstaan die zich 
richten op bepaalde (probleem)groe-
pen, op specifieke wijkgebonden 
problemen, of zich meer algemeen 
bezighouden met welzijnsbevorde-
ring. De meeste van deze organisaties 
zouden een grotere betrokkenheid 
van de politie bij hun inspanningen 
op prijs stellen. Hierna volgt een 
uitstapje naar diverse typen politie, 
waarbij vooral aan het oosterse type 
— met name de Japanse politie — 
aandacht wordt besteed. Deze politie 
staat zeer dicht bij de burgers. In ruil 
daarvoor zijn burgers mede verant-
woordelijk voor de preventie van 
criminaliteit. De politic is in hoge 
mate geIntegreerd in de gemeenschap. 
Hierdoor zou ook een geIntegreerde 
aanpak van de criminaliteit mogelijk 
zijn. In het westen kennen we een 
meer autoritair type politie. Deze is 
niet geIntegreerd in de gemeenschap 
maar in een gecentraliseerde staat. 
In zo'n situatie bestaat er een strikte 
scheidslijn tussen wet en moraal, 
hetgeen een effectieve bestrijding van 
criminaliteit in de weg staat. De 
conclusie van de auteur lijkt te zijn 
dat het Japanse model hier geIntro-
duceerd zou moeten worden. 
Overigens stelt hij hierbij vast dat de 
politie alleen kan handelen volgens 
de lokale normen als de gemeenschap 
homogeen is. Over de reclassering is 
de auteur aanzienlijk korter. Deze 
zou meer aandacht moeten besteden 
aan controle van de clienten. 
Met literatuurverwijzing 

57 
Hasper, J.A. en J.P. van der Walle. 
Fraude in giraal betalingsverkeer 
vraagt meer afstemming. 
Algemeen politieblad, 155e jrg., 
nr. 17, augustus 1986, blz. 374-375. 



Jaarlijks worden de bankinstellingen 

voor tientallen miljoenen guldens 

gedupeerd door de onrechtmatige 

uitgifte van (meestal gestolen) 

girobetaalkaarten en cheques. De 

postale recherche heeft de opsporing 

van dit soon criminelen tot een van 

haar hoofdtaken gemaakt. De 

auteurs stellen dat het aanbeveling 

verdient om de fraude gecoOrdineerd 

aan te pakken. Het is een onwenselijke 

situatie dat de Postbank los van de 

andere bankinstellingen recherche-

werk verricht. Een dergelijke 

versnipperde aanpak houdt de 

pakkans onnodig laag. 

58 

Kleine criminaliteit en beleid: nut 

en betekenis van bevolkingspeilin-

gen; 

door F.W. Winkel, J.H. Foppes, J. 

Grave, e.a. 

Algemeen politieblad, I53e jrg., 

nr. 13,21 juni 1986, blz. 296-302. 

In steeds bredere kring wordt het als 

wenselijk beschouwd dat de politic 

zich bij haar activiteiten orienteert 

op de samenleving. In het bijzonder 

geldt dat t.a.v. kleine criminal iteit, 

omdat een groot deel van de 

bevolking daarmee daadwerkelijk 

geconfronteerd wordt en omdat de 

bevolking een belangrijke rol kan 

spelen bij de preventie. Kennis van 

de verwachtingen van de bevolking 

t.a.v. de politic is daarbij van belang. 

Daarom werden eind 1985 in 

Zaandam (stedelijke gemeente) en 

Stede Broec (plattelandsgemeente) 

lokale bevolkingspeilingen gehouden. 

Na voorinformatie via de media 

werd een steekproef uit de bevolking 

ondervraagd m.b.v. een schriftelijke 

enquete. Enkele resultaten: op het 

platteland is zowel de objectieve als 

de subjectieve veiligheid van de 

burger groter dan in de stad. Dit gaat 

samen met een grotere zichtbaarheid 

van het politie-apparaat en positie-

vere gevoelens jegens de politic. 

Wanneer de enquetes werden 

afgenomen door politiefunctionaris-

sen bleek de tevredenheid over de 

politic groter te zijn en de angstge-

voelens minder. Vergroting van de 

zichtbaarheid van politiemensen is 

dus zinvol. Hoewel de absolute 

getallen in de stad hoger liggen, zijn 

de probleemgebieden waar een 

grotere betrokkenheid van de politie 

gewenst is, in beide gemeentes 

dezelfde: het hoogst scoren inbraak 

en vandalisme. Bij problemen in de 

niet-criminele sfeer vindt een 

meerderheid het huidige aandachts-

niveau voldoende. 

Met literatuuropgave. 

59 

Landheer, T. 

Sam enhang in de politiezorg. 
Tijdschrift voor de politie, 48e jrg., 

nr. 7/8, juli/augustus 1986, blz. 

330-337. 

Naar aanleiding van de recente 

onrust bij de parketpolitie en het 

algemeen gedeelde verlangen om tot 

meer samenhang en doelmatigheid 

in de politiezorg te komen, schetst de 

auteur de problemen in de taakafba-

kening van de parketpolitie. Len van 

de knelpunten is de vervoerstaak: 

verschillende categorieen van 

vervoer van justitiabelen zijn 

verdeeld over verschillende vervoers-

organen en worden geregeld door 

twee verschillende coordinatieorga-

nen. Een ondoelmatige verdeling van 

deze taken en verantwoordelijkheden 

leidt vaak tot afstemmingsproblemen. 

Ben ander knelpunt is de bewaking 

binnen en buiten de rechtszaal, 

waarvan de verschillende deeltaken 

ook ondoelmatig over verschillende 

organen verdeeld zijn. Tenslotte 
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constateert de auteur ondoelmatig-
heid in het innen van opgelegde 
geldboetes: een efficientere aanpak 
zou de parketpolitie veel extra werk 
besparen. De auteur bepleit een 
herschikking van de verantwoorde-
lijkheden : huizen van bewaring, 
bewakingsdiensten en de parketpoli-
tie dienen, met evenredige hoeveel-
heden personeel, tot een duidelijke 
taakafbakening te komen, eventueel 
gepaard gaande met een integratie 
van parketpolitie-personeel bij de 
genoemde instellingen. 

60 
LeBeau, J.L., and R.H. Langworthy. 
The linkages between routine 

aangetoond dat, conform de 
verwachtingen van de auteurs, de 
dag van de week de grootste invloed 
heeft op het inschakelen van de 
politie. Deze invloed kan worden 
geaccentueerd door temperatuur-
schommelingen. 
Met literatuuropgave. 

61 
Lord, L.K. 
A comparison of male and female 
peace officers' stereotypic perceptions 
of women and women peace 
officers. 
Journal of police science and 
administration, 14e jrg., nr. 2, juni 
1986, blz. 83-97. 

activities, weather, and calls for 	Hoewel er zeer veel vrouwen 
police services. 	 werlczaam zijn bij de Amerikaanse 
Journal of police science and 	politie, roept hun aanwezigheid bij 
'administration, 14e jrg., nr. 2, juni hun manlijke collega's nog zeer veel 
1986, blz. 137-145. 	 weerstanden op. De bron van deze 

Op de politie wordt dag en nacht een gevoelens van wantrouwen en 
beroep gedaan. In het artikel wordt vijandigheid ligt in de omstandigheid 
de vraag behandeld op welke wijze 	dat over vrouwen in stereotypen 
de dagen van de week en de 	wordt gedacht. De auteur onderzoekt 
veranderingen in de gemiddelde 	de stereotiepe waarneming bij 
dagtemperatuur invloed hebben op 	manlijke en vrouwelijke politie-agen- 
het aantal verzoeken om politiehulp- ten van vrouwen in het algemeen en 
en bijstand. Het onderzoek is 	van vrouwelijke agenten in het 
gebaseerd op het 'routine-activiteiten bijzonder. De bij het onderzoek 
model' van Cohen en Felson. De 	betrokken vijftig vrouwen en 
auteurs gaan er op basis daarvan van vijfenzeventig mannen waren 
uit dat er op werkdagen (gezien de 	werkzaam bij de politie van een stad 
vele routinematige activiteiten die 	in Zuid-Californie. Attitudes werden 
dan plaatsvinden) voor de mensen 	gemeten met een semantisch 
niet zoveel aanleiding is om politie- 	differentiele schaal van 122 bipolaire 
hulp in te roepen. Ook stellen zij dat items. Stereotiepe percepties van 
bij warm weer de gelegenheden voor manlijke agenten over vrouwelijke 
interacties en de mogelijkheden tot 	agenten en vrouwen in het algemeen 
mobiliteit toenemen, wat samengaat bleken niet significant van elkaar te 
met een toenemend inroepen van 	verschillen. Vrouwelijke agenten 
politiehulp. De relevante gegevens 	dachten anders over hun vrouwelijke 
werden verzameld bij de politie van collega's dan over vrouwen in het 
Chicago over het tijdvak januari '76 algemeen. Manlijke en vrouwelijke 
tot en met december '79. Met agenten percipieerden vrouwelijke 
stapsgewijze multipele regressie werd agenten op dezelfde wijze. Manlijke 
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en vrouwelijke agenten hadden 

dezelfde beeldvorming over vrouwen 

in het algemeen. Tot slot stelt de 

auteur dat de politiele organisaties 

een sterke betrokkenheid moeten 

tonen hi] de integratie van vrouwen 

binnen de informele en formele 

organisatiestructuur. 

Met literatuuropgave. 

62 

Pope, K.E., D.W. Pope. 

Attitudes of male police officers 

towards their female counterparts. 

Police journal, 59e jrg., nr. 3, 

juli-september 1986, blz. 242-250 

(GB). 

In dit artikel beschrijven de auteurs 

de resultaten van een attitude-onder-

zoek onder mannelijke politieambte-

naren, waarin getracht is een 

samenhang te bepalen tussen 

traditionele of moderne visies op de 

rol van vrouwen in de samenleving 

en de positieve of negatieve attitudes 

t.a.v. het functioneren van vrouwen 

bij de politie. Het onderzoek werd 

d.m.v. een schriftelijke enquete 

gehouden onder twee — niet represen-

tatieve — groepen van 28 mannelijke 

cursisten aan de Politie-kaderschool 

in het Britse Bramshill. De respons 

bedroeg 94%. Voor de statistische 

analyse werden de respondenten 

onderverdeeld naar traditionele of 

moderne maatschappijvisie t.a.v. 

vrouwen, naar gevolgde cursus 

(speciale eq. middenkader-oplei-

ding), naar werkterrein (stedelijk-, 

verstedelijkt plattelands- en platte-

landsgebied) en naar opleidingsni-

veau, waarna voor de onderscheiden 

categorieen correlaties werden 

berekend met attitudes t.a.v. 

specifiek omschreven politietaken 

verricht door vrouwen (traditioneel 

door vrouwen verrichte taken, 

afhandeling van geweldszaken, 

supervisie en administratief werk, 

andere — niet sexegebonden — taken). 

Er bleek een sterk significante 

correlatie te bestaan tussen traditio-

nele maatschappijvisies t.a.v. 

vrouwen en negatieve attitudes t.a.v. 

het vervullen door vrouwen van 

niet-traditioneel vrouwelijke 

politietaken. Overige berekende 

correlaties blijken statistisch niet 

significant, waarbij wordt aangete-

kend dat de variabele 'opleidingsni-

veau' onvoldoende discrimineerde 

om een statistisch verband te kunnen 

bepalen. 

63 

Sietsma, K.J.H.H. 

Infiltratie 'moeilijk. soms gevaarlijk, 

maar uitvoerbaar en nuttig'. 

Algemeen politieblad, 135e jrg., 

nr. 14, juli 1986, blz. 515-525. 

De auteur beargumenteert de 

noodzaak van infiltratie als professi-

oneel opgezette recherche-methode, 

in de strijd tegen de zich steeds 

professioneler organiserende 

misdaad. Hi] illustreert de problemen 

rond de wederrechtelijkheid in het 

optreden van observatie-teams en 

informanten. Het gaat daarbij steeds 

om het spanningsveld tussen het 

zetten van een valstrik voor crimine-

len versus het uitlokken van een 

misdrijf hi] een onschuldige. Om 

infiltratie aan nauwe regels en 

controle te onderwerpen en om de 

betrokken agenten beter te begeleiden 

hi] hun moeilijke taak, is verdere 

professionalisering noodzakelijk. 

Full-time infiltratie-teams verdienen 

de voorkeur boven ad-hoc teams, 

niet alleen vanwege de problemen 

met de onregelmatige werktijden, 

maar ook om de risico's beter te 

kunnen beheersen. De auteur schetst 

de selectie en organisatie van de 

Amsterdamse infiltratie-teams, als 
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mede de ingebouwde controle op en 
begeleiding van hun werkzaamheden. 
De resultaten van de infiltratie-teams 
zijn tot nu toe bevredigend. 

Drugs 

64 
Erkelens, L. 
Drugvrije detentie: nieuwe ontwikke-
lingen in het penitentiair drugbeleid. 
Balans, 17e jrg., nr. 5,15 juni 1986, 
blz. 12-15. 

De auteur geeft de hoofdlijnen weer 
van het rapport van de Werkgroep 
Drugvrije Afdelingen dat november 
1985 verscheen. De werkgroep ging 
eerst de omvang na van de drugpro-
blematiek in alle inrichtingen van 
het Nederlandse gevangeniswezen. 
Globaal blijkt bijna een derde van de 
gedetineerden verslaafd te zijn aan 
hard drugs. In de Amsterdamse 
huizen van bewaring en de twee 
inrichtingen voor middellang 
gestraften liggen deze percentages 
echter aanzienlijk hoger. Vervolgens 
werd nagegaan in welke inrichtingen 
drugvrije afdelingen wenselijk zijn en 
gerealiseerd kunnen worden. De 
werkgroep doet een aantal aanbeve-
lingen voor de feitelijke instelling 
ervan. Het initiatief zou moeten 
uitgaan van de inrichtingsdirecteur 
en het plan zou geplaatst moeten zijn 
binnen het kader van een algemeen 
drugbeleidplan voor de hele 
inrichting. Verder worden als 
voorwaarden genoemd: garanties 
voor een volledige capaciteitsbenut-
ting; een beschrijving van het 
afdelingsprogramma en hoe dit zich 
verhoudt tot het dagprogramma in 
de rest van de inrichting. Voorts 
wordt aanbevolen bij de opzet zeven 
aandachtspunten aan te houden, nl. 
de bestemming, de selectie, toelatings- 
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voorwaarden, verblijfsduur, regiem, 
personele bezetting en drugcontrole. 
M.b.t. het laatste punt stelt de 
werkgroep voor verplichte urine-con-
troles mogelijk te maken, juridisch 
vorm te geven in de gevangenismaat-
regel en de huishoudelijke reglemen-
ten van de inrichtingen. 

65 
Kivikink, R., B. Schell and G. 
Steinke. 
A study of perceived drinking 
driving behavior changes following 
media campaigns and police spot 
checks in two Canadian cities. 
Canadian journal of criminology, 
28e jrg., nr. 3, juli 1986, blz. 
263-278. 

Onderzoek wijst uit dat een enkelvou-
dige aanpak van rijden-onder-invloed 
weinig effect heeft. De auteurs 
beschrijven de resultaten van een 
onderzoek onder 900 inwoners van 
twee steden in Ontario (respons 
25%). In deze steden werd rijden-on-
der-invloed bestreden met een 
cdmbinatie van voorlichtingscampag-
nes via de media en alcohol-verkeer-
controles door de politie. 47% van de 
respondenten gaf aan dat hun 
gedrag veranderd was in de zin dat 
men drinken en rijden niet meer 
combineerde. Van hen verwachtte 
92% dit te zullen volhouden. Van de 
respondenten die hun gedrag niet 
veranderden, gaf 89% als reden dat 
zij nooit reden-onder-invloed. 
Degenen die een verandering in 
eigen gedrag op dit punt waarnamen, 
beoordeelden zichzelf als verantwoor-
delijke personen met een 'interne 
locus of control', die bovendien het 
idee hadden dat er in hun gemeente 
een alcohol-verkeersprobleem was. 
Op basis van eigen en andere 
onderzoekresultaten concluderen de 
schrijvers dat kennis van de toegesta- 
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ne promillages geen invloed heeft op 
het alcohol-verkeersgedrag. Subjec-
tieve factoren lijken van meer 
invloed, zodat beter een beroep 
gedaan kan worden op iemands 
`durfom te stoppen' met rijden-onder-
invloed dan op een cognitieve 
kosten-baten analyse. Tevens kwam 
het belang naar voren van het 
yeelvuldig herhalen van voorlich-
tingsboodschappen, waarin vooral 
de angstwekkende gevolgen van 
rijden-onder-invloed warden 
getoond. 
Met literatuuropgave. 
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Congressen 

Vrouw en criminaliteit 

Het congres Vrouw en 

criminaliteit vindt plaats in het 

voorjaar van 1987 en wordt 

georganiseerd door de Nederlandse 

Vereniging voor Kriminologie. 

Belangstellenden kunnen de 

congresfolder opvragen bij 

onderstaand congressecretariaat. 

De folder bevat, naast uitgebreide 

informatie over het congres, een 

inschrijvingsformulier. De kosten 

voor het tweedaagse congres 

bedragen ca. tachtig gulden. 

Datum: 9 en 10 april 1987 

Plaats: Vrije Universiteit Amster-

dam 

Inlichtingen: Congressecretariaat, 

Willem Pompe Instituut voor 

Strafrechtswetenschappen, 

Janskerkhof 16,3512 BM Utrecht. 

Tel.: 030-3931 25/23 

Kinderombudswerk als strategie 

voor een betere positie voor 

kinderen in de samenleving 

In december 1987 zal te Gent een 

internationaal congres plaatsvinden 

over de mogelijkheden ter verbetering 

van de maatschappelijke positie en 

de rechtspositie van kinderen. Naast 

plenaire sessies zijn werkgroepen 

gepland over belangenbehartiging 

voor kinderen, studie van het kind, 

het bundelen van de krachten van 

kinderen zelf, en het met elkaar in 

contact brengen van gelijkgezinden. 

Personen of organisaties die een 
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referaat willen houden over een 

onderzoeks- of praktijkproject 

kunnen hiertoe een aanvraag 

indienen op onderstaand adres. 

Datum: 14, 15 en 16 december 1987 

Plaats: Gent, Belgie 

Inlichtingen: prof. dr. E. Verhellen, 

Studie- en documentatie voor 

rechten van kinderen, Seminarie en 

Laboratorium voor jeugdwelzijn en 

volwassenenvorming, Louis Pasteur-

laan 2,9000 Gent, Belgie. Tel.: 

091-24 02 24 

Mededeling 

SEC, kwartaalblad over samenleving 

en criminaliteit 

In het kader van het beleidsplan 

Samenleving en Criminaliteit wordt 

door het WODC sinds enige tijd het 

blad 'SEC uitgegeven. SEC bericht 

over de preventie van kleine 

criminaliteit, veelal op lokaal niveau. 

De inhoud van het blad bestaat dan 

ook uit achtergrondartikelen, 

features, interviews (onder andere . 

met bestuurders, jongerenwerkers, 

schoolrectoren en dergelijke), 

reportages, documentatiegegevens en 

bijdragen uit het buitenland. Het 

blad wordt gratis toegezonden aan 

alle functionarissen, instellingen of 

organisaties die op enigerlei wijze 

betrokken zijn (of zouden kunnen 

zijn) bij de preventie van kleine 

criminaliteit. De abonnementsaan- 

Justitiele Verkenningen, jrg. 13, nr. I 



vraag dient te worden gericht aan 
Vierhand by, abonnementenadmini-
stratie SEC, Postbus 600, 2003 RP 
Haarlem. 
In het blad kunnen — na overleg met 
de redactie — bijdragen en/of 
reacties op eerder verschenen 
artikelen worden opgenomen. 
Redactieadres: Redactie SEC, 
Ministerie van Justitie WODC, t.a.v. 
R.G.H. van Kaam, Postbus 20301, 
2500 EH 's-Gravenhage. Tel.: 
070-70 71 47 
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