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“[By the 1920s] American capitalism no longer requires an 

insistent ethic of work and asceticism in order to accumulate 

the capital to build an industrial infrastructure. Instead, 

corporate leaders needed consumers.”  

“An ethic that encouraged the purchase of consumer products 

also fostered an acceptance of pleasure, self-gratification, and 

personal satisfaction, a perspective easily translated to the 

province of sex.” 

 

 
 

                                                      John D‟Emilio and Estelle Freedman. 

                                Intimate Matters: A History of Sexuality in America.      

                                  New York: Harper and Row Publishers, 1988. 279, 234. 



 

Voorwoord 
 
Tengevolge van de lessen „Seksualiteit en globalisering‟, die ik vorig academiejaar volgde bij 

professor Vandekerckhove, besloot ik voor mijn thesis te werken rond het thema prostitutie. 

Mijn interesse ging uit naar de plaats die de man innam in het ganse gebeuren. Aanvankelijk 

was de opzet dan ook een inhoudelijke analyse van de klant te maken: welke mannen zijn het, 

waarom doen ze het, hoe praten en denken ze erover,…? Vrij snel bleek echter dat voldoende 

en bruikbare gegevens vinden daar omtrent geen evidentie was. Het onderwerp verschoof dan 

ook naar de evolutie die de prostituant ondergaat in de moderne samenleving. Hij wordt meer 

en meer een klant, een actor in een consumptieproces en speler op de markt van de vraag en 

aanbod.   

Voor alle hulp en advies bij de totstandkoming van deze thesis wil in de eerste plaats mijn 

promotor Wim Vandekerckhove bedanken. Verder dank aan Johan Declerck voor het nalezen 

van mijn werk. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Opzet 

 

Prostitutie en de markt. Elk op zich zijn het thema's die reeds eindeloos behandeld zijn.  

De relatie die tussen beide tot stand gekomen is, de aanloop tot en de gevolgen van deze 

relatie zijn tot op heden veel minder belicht geweest. Een eerste opzet is deze relatie te 

verduidelijken en als uitgangspunt te gebruiken. Een tweede doel is de positie van de 

prostituant te kaderen in het ganse gebeuren. Deze is immers een belangrijke partij in de 

prostitutie alhoewel er lange tijd een stilte over heerste.  

Hierdoor botsten we enerzijds meteen op de moeilijkheid dat gegevens over klanten tot op 

heden zeer beperkt zijn. Dit kan gedeeltelijk te verklaren zijn door het feit dat seksualiteit als 

een privaat domein wordt ervaren en erin binnentreden bijgevolg moeilijk te verantwoorden 

is. Tevens is de taboesfeer, die er tot op heden rondhangt, een reden om de praktijken zo veel 

mogelijk uit de openbaarheid te houden, wat het onderzoek opnieuw belemmert.  

Anderzijds zorgt het linken van de prostitutie aan de markt ervoor dat het  

problematiserende en moraliserende aspect wegvalt. De prostituant neemt de rol in van klant 

waardoor er niets bijzonders meer aan is. In plaats van onderzoek uit te sluiten door het in een 

taboesfeer te brengen, wordt het nu zodanig genaturaliseerd dat onderzoek ook niet meer 

nodig lijkt. 

Deze evolutie in de 'zichtbaarheid' van de prostituant zal de leidraad worden doorheen dit 

onderzoek, wat verduidelijkt wordt in het hieronder geschetste model. 

Eerst duiken we het verleden in. Toen werd de vrouw als een wulpse verleidster voorgesteld 

die de man als het ware in haar val lokte. Alle kwaadaardige blikken waren op de prostituee 

gericht, terwijl de prostituant als een soort van slachtoffer werd voorgesteld.  

Later volgden verschillende transformaties in de samenleving, zowel in verband met het 

algemene leven als specifiek op het gebied van de seksualiteit. Langzamerhand verscheen de 

prostituant op het toneel, wat er toe leidde dat hij in sommige contexten nu zelf wordt 

gecriminaliseerd.  

Als we hieraan de evolutie van de markt koppelen, waarbij in de 21ste eeuw zowat alles wordt 

gecommodificeerd, inclusief de seksualiteit, dan volgt hieruit dat de ruil die in de prostitutie 

plaatsvindt van seks voor geld puur als een commerciële handeling wordt omschreven. Het 

wordt gelijkgesteld met de aan - en verkoop van alle andere goederen op de vrije markt. 
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Op het einde reflecteren we over de vraag of deze evolutie en nieuwe manier van benaderen 

binnen de prostitutie wel kan. Er wordt nagegaan hoe we dit alles vanuit een moreel standpunt 

moeten bekijken en evalueren. 

 

1.2 Model 

 

Het is de bedoeling doorheen het werk een model op te bouwen waarbinnen we de evolutie 

van prostituant naar klant schetsen. De eerste twee hoofdstukken kunnen als chronologisch in 

de tijd worden bekeken. Ten eerste wordt de prostitutie in de 19
de

 eeuw beschreven, waarin 

het stigma duidelijk op de schouders van de prostituee zelf valt.  

Het tweede hoofdstuk geeft de evolutie weer waarbij de prostitutie meer en meer tot een 

marktfenomeen werd gezien. Deze evolutie is belangrijk wat de zichtbaarheid van de klant 

betreft. We zien immers een dubbele tendens opduiken. Enerzijds wordt de prostituant als 

klant een evenwaardige partner van de prostituee. Beiden zijn noodzakelijk voor het afsluiten 

van de marktruil en wat de zichtbaarheid betreft staan ze beiden op dezelfde voet. Anderzijds 

echter leidt deze toegenomen zichtbaarheid van de man niet tot morele stigmatisering, zoals 

dit destijds het geval was bij de vrouw. Door de invloeden van de markt wordt de prostituant 

nu echter benaderd als een klant, die zich als alle andere kopers op de markt van vraag en 

aanbod begeeft. 

Deze hedendaagse alomtegenwoordigheid van de markt in het seksuele domein en dus ook op 

het terrein van de seksindustrie wordt in het derde hoofdstuk geïllustreerd aan de hand van 

drie voorbeelden waarin seks duidelijk als een marktgebeuren wordt gezien. Dit hoofdstuk 

schetst dus geen verdere evolutie in de tijd, maar wil wat dieper ingaan op het marktgebeuren. 

Opvallend bij de studie van de drie voorbeelden is dat het morele aspect volledig verdwenen 

lijkt te zijn. Het seksgebeuren wordt puur theoretisch omschreven, zonder enige normatieve 

inslag.  

In het laatste hoofdstuk wordt dan ook bewust gezocht naar een morele invalshoek op het 

marktgebeuren. De veranderingen van de laatste decennia, die een permissiviteit bij de 

mensen tot stand hebben gebracht betreffende de wijzigende seksuele normen en de 

allesomvattende commodificering, lijken tevens een justificatie te impliceren van die 

veranderingen. Het is nodig om te kijken of deze rechtvaardiging wel klopt en om stil te staan 

bij de vraag of een versmelting van de prostitutie en de markt wel kan en mag. Men moet 
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blijven kijken naar de gevolgen die de veranderingen met zich meebrengen en uitzoeken of de 

betrokken actoren nu beter of slechter af zijn. 

 

1.3 Begripsverduidelijking 

 

Eén eerste begrip die wat verduidelijking vereist is de term prostitutie. Wat we daaronder 

verstaan kan immers sterk variëren naargelang de cultuur en tijd waarin we ons bevinden. Het 

model dat hier uitgewerkt zal worden situeert zich voornamelijk in de tweede helft van de 

20
ste

 eeuw. Ten eerste is het een sociaal fenomeen dat vaak gekoppeld wordt aan een 

intermenselijke activiteit die in onze westerse cultuur als een essentieel onderdeel van het 

mens-zijn wordt geïnterpreteerd, namelijk seks.
1
 Verder legt Kruithof enkele voorwaarden op 

die aanwezig moeten zijn om over prostitutie te spreken, en die tevens essentieel zijn in het 

hier verder uit te werken model. Zo stelt hij dat de vrouw in haar levensonderhoud moet 

kunnen voorzien door dit werk. Prostitutie wordt dus aanzien als een beroep. Een tweede 

voorwaarde is de emotionele indifferentie voor de klant, waaruit volgt dat de vrouw haar 

cliënteel vrij kan kiezen. Vervolgens zijn ook het promiscue karakter en een tegenwaarde 

voor de verleende diensten kenmerken van prostitutie.
2
 Hoewel Kruithof eraan toevoegt dat 

zowel mannen als vrouwen aanzien kunnen worden als prostituees, is het voor het model hier 

belangrijk om op te merken dat het alleen handelt over vrouwelijke prostituees. 

Een tweede begrip dat vaak aangehaald zal worden is commodificatie. Het is een begrip dat 

op vele gebieden kan toegepast worden en daardoor telkens een iets andere invulling 

verkrijgt. Voor ons model is de definiëring die Douglas Rushkoff eraan gaf het meest 

bruikbaar. Hij vulde het in als volgt: “Commodification (a word, 1975, origins Marxist 

political theory) is used to describe the process by which something which does not have an 

economic value is assigned a value and hence how market values can replace other social 

values. It describes a modification of relationships, formerly untainted by commerce, into 

commercial relationships.”  

 

 

 

                                                 
1
 Michel Foucault, De wil tot weten. Geschiedenis van de seksualiteit 1 (Nijmegen: SUN, 1984). 

2
 C.L. Kruithof, “Prostitutie, een sociologische studie in Tijdschrift VUB,” (1964): 129-131. 
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2. Prostitutie als vrouwelijke verdorvenheid in de 19
de

 eeuw 

  

2.1 Een historisch overzicht met de nadruk op de stigmatisering van de 

vrouw 

 

2.1.1 Historische context
3
 

 

In het begin van de 19
de

 eeuw ontstond de tendens om de „hoererij‟ in kaart te brengen. Men 

ging er toen immers vanuit dat prostitutie een gevaar betekende voor de volksgezondheid en 

bijgevolg ingeperkt moest worden. De registratie en lokalisatie van het kwaad zou daarbij 

kunnen helpen. Deze methode om de prostitutie via controle in te dijken ontstond ten tijde van 

Napoleon. Door regelmatige controles uit te voeren hoopte men ondermeer de bestrijding van 

geslachtsziekten te kunnen verwezenlijken, want men vreesde ervoor dat syfilis onder de 

slechte hygiënische toestanden epidemische vormen zou aannemen. De grootste bezorgdheid 

ging echter uit naar het problematische gebruik van de diensten van prostituees door de 

gezinshoofden. Hierdoor infecteerden ze immers de andere gezinsleden wat zou kunnen 

leiden tot een degeneratie van het geslacht. Het achterliggende idee hierbij stelde dat via het 

familiegeslacht de ganse natie zou verzwakken, wat niet mocht gebeuren. De invoering van de 

registratie van prostituees was dus van cruciaal belang voor de volksgezondheid. 

In 1802 werd de Code Napoléon ingevoerd waarin stond dat iedere vrouw, die als „hoer‟ werd 

gesnapt of zich vrijwillig meldde, haar persoonlijke gegevens moest opgeven. Ze was 

verplicht te zeggen waar ze woonde, wie haar ouders, broers en zussen waren en welke 

ziektes ze ooit had gehad. In ruil kreeg ze een gele kaart, wat een vergunning was om zich te 

prostitueren. Op geregelde tijdstippen moest ze aan de politie kunnen voorleggen dat ze zich 

liet controleren door een arts. Als bleek dat ze ziek was, kreeg ze een witte kaart waarop de 

specifieke aard van de aandoening stond. 

Het optreden van Napoleon had nog een ander effect. Hij maakte een wetenschappelijke 

aanpak van het prostitutieprobleem mogelijk. Door de registratieverplichting waren alle 

gegevens over prostituees beschikbaar. Diegenen die wilden konden die opvragen bij de 

politie om er een studie over te maken. De eerste die zich daarmee bezighield was Parent-

Duchatelet, een arts. In 1836 verscheen zijn medisch-sociale studie onder de titel „De la 

                                                 
3
 Gebaseerd op Sietske Altink, Huizen van illusies. Bordelen en prostitutie van middeleeuwen tot heden 

(Utrecht/Antwerpen: Veen, 1983), 141-176. 
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Prostitution de la Ville de Paris, considerée sous le rapport de l‟ hygiene publique, de la 

morale et de l‟ administration‟
4
. Hij kwam op het idee deze studie te schrijven toen hij 

vaststelde dat vrijwel alle rioolwerkers van Parijs aan syfilis leden. Aanvankelijk zocht hij de 

besmettingshaard dan ook in de riolen zelf. Toen hij die niet kon vinden, veronderstelde hij 

dat ze de ziekte moest voortkomen uit het veelvuldige bezoek aan prostituees. 

Een andere relatie die hij ontdekte was er één tussen de migratie van het platteland naar de 

steden en de toename van de prostitutie. Alhoewel hij de oorzaak daarvan bij de armoede 

legde, kon hij het niet nalaten er morele oordelen aan te koppelen. In zijn studie kwamen 

regelmatig uitspraken voor in de aard van: 

 

Het contact met kapitaal heeft een funeste invloed op de verdorven vrouwen  

met een voorkeur voor uiterlijk vertoon.
5
 

 

Ook uit de karaktertrekken die de auteur hen toeschreef blijkt een neerbuigende houding. Zo 

zouden ze dom, sentimenteel, bijgelovig en wispelturig zijn. Parent-Duchatelet zag de 

prostituees als een aparte bevolkingsgroep met hun eigen zeden en gebruiken.  

Het werk van Parent-Duchatelet was een succes. In navolging erop verschenen toen talloze 

boeken over prostitutie zoals „Prostitution‟ van William Acton
6
. Zijn werk zou in Engeland 

een aardverschuiving teweeg brengen in de aanpak van prostitutie, zo was het de aanleiding 

tot de reglementering van prostitutie.  

In het werk van Acton, dat verscheen in 1857, hield hij een vurig pleidooi voor regulering om 

het aantal slachtoffers van geslachtsziekten te beperken. Tevens wou hij de 

werkomstandigheden van de hoeren verbeteren door de bordeelhouders minder macht toe te 

kennen. In de gezondheidszorg moesten meer voorzieningen komen voor prostituees. Een 

systematisch beleid was een vereiste.  

Dit beleid dacht hij te kunnen realiseren door een uitbreiding van de Contagious Diseases 

Acts
7
 door te voeren. Dit waren wetten die het hebben van een besmettelijke ziekte strafbaar 

maakten. Hierbij stond „besmette ziekte‟ als een eufemisme voor geslachtziekte, ook de 

gedwongen behandeling van een besmette persoon in een ziekenhuis betekende in de praktijk 

een opname in gevangenschap. 

                                                 
4
 A. J. B. Parent-Duchatelet, La Prostitution dans la Ville de Paris ( Paris, 1836). 

5
 A. J. B. Parent-Duchatelet, La Prostitution dans la Ville de Paris ( Paris, 1836), 63.  

6
 William Acton, Prostitution. Considered in its moral, social and sanitary aspects (Routledge, 1972). 

7
 Verder in de tekst zal hiervoor de afkorting CD-Act gebruikt worden. 
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De eerste CD-Act trad in oktober 1864 in werking en werd aanvankelijk alleen toegepast in 

het leger. Acton pleitte echter voor een uitbreiding naar de gehele burgerbevolking. Dit 

gebeurde in 1866 toen artikel 15 van de nieuwe wet luidde: 

“Als een inspecteur van politie goede reden heeft te geloven dat een vrouw binnen de grenzen 

van het terrein waarop de wet van toepassing is, zich als een prostituee gedraagt, of als ze in 

een tijdsbestek van veertien dagen een plaats heeft bezocht waar prostituees samenkomen, 

dan mag de inspecteur de vrouw oppakken.”  

In 1869 werd de wet voor de derde keer aangepast en daarin werden alleen vrouwen 

aansprakelijk gesteld voor het verspreiden van geslachtziekten. Iedereen kon een vrouw, die 

zich op een verdachte plaats had vertoond, als prostituee aangeven en een arts kon een vrouw 

in het ziekenhuis opsluiten als hij de zaak wantrouwde. Acton juichte deze veranderingen 

allemaal toe, wat uiteindelijk tot nog grotere wantoestanden leidde. Op grond van de CD-Acts 

kan iedere vrouw die alleen op straat verscheen, opgepakt worden. Deze aanpak trof vooral 

het armste deel van de bevolking. Arme vrouwen konden het zich immers niet permitteren een 

rijtuig aan te schaffen waardoor ze genoodzaakt waren te voet door de hoerenwijken te gaan. 

De CD-Acts resulteerden dus uiteindelijk in praktijken die niet meer strookten met de 

oorspronkelijke gedachte van Acton. Hij wou in feite de prostitutie niet verbieden, tenzij het 

schadelijke gevolgen aan derden toebracht.   

Een andere reden waarom de prostituees werden gestigmatiseerd kwam voort uit de angst 

voor het proletariaat. Gedurende de 19
de

 eeuw zagen we dat de burgers zich steeds 

angstvalliger vastklampten aan het ideale gezin, dit terwijl de arbeiders steeds vaker 

gedwongen werden om met meerdere personen in een kleine ruimte samen te wonen. Het 

geboortecijfer groeide immers te snel, waardoor het woning- en voedselaanbod niet meer kon 

volgen. De econoom Thomas Maltus maakte een analyse van het bevolkingsprobleem en 

waarschuwde dat de bestaansmiddelen op zouden raken indien het geboortecijfer niet kromp.  

De bourgeoisie legde de schuld voor die bevolkingsexplosie bij de arbeiders en dwong 

kuisheidscampagnes af in de achterbuurten om de overbevolking te temperen. Hun 

bezorgdheid om de overbevolking was echter secundair, wat men echt wou bestrijden was de 

losbandigheid van de lagere klassen. Alles wat met seks te maken had was immers een 

spookbeeld voor de burgerij en de hoeren belichaamden dit fantoom. Naast de prostitutie 

werden alle andere vormen van „afwijkend‟ gedrag tevens negatief onthaald. De enige 

gezonde norm was de heteroseksuele seksualiteit, bekrachtigd in het huwelijk en exclusief 

gericht op de voortplanting. 
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De angst en weerzin voor alles betreffende het prostitutiemilieu bleven maar groeien. Op een 

bepaald moment dacht men niet alleen dat prostitutie een ziekte was, maar tevens een 

ongezonde seksualiteit aan derden toebracht. Zo creëerde ze een verrotte plek in de 

samenleving en verziekte ze de gehele natie. De enige oplossing was alle prostituees in 

quarantaine te brengen. 

 

2.1.2 Historische rol van de vrouw als koopwaar 

 

Gedurende de 19
de

 eeuw werd de prostituee aldus de karakteristiek voor het toppunt van 

zedenbederf dat de vrouw de maatschappij toebracht. Deze maatschappij verstedelijkte 

langzaam en consumptie kwam er meer en meer centraal te staan. De prostituee werd het 

nieuwe symbool van deze toenemende commodificering en ze werd gelinkt aan de nieuwe 

publieke ruimten die ontstonden, zoals winkelgalerijen, cafés en theater. We kunnen dus 

stellen dat de prostituee de vrouw als koopwaar representeerde
8
.  

Dergelijke culturele typering van de prostituee ontstond als een antwoord op allerhande 

angsten die de veranderingen in de 19
de

 eeuw de mensen inboezemden, zoals het groeiende 

consumentisme, de commodificering van het moderne leven en de impact hiervan op de 

sociale relaties van gender, ras en klasse. 

Eén van de belangrijkste auteurs die kritiek uitbracht op de sociale en culturele dimensies van 

het massaconsumentisme was Thornstein Veblen met zijn werk „The theory of the leisure 

class‟
9
. In dit werk trachtte hij de evolutietheorie van Darwin op het moderne economische 

leven toe te passen en hij analyseerde verborgen statusmotieven achter de 

vrijetijdsbestedingen van de heersende klasse. Een belangrijke term die hij hierbij 

introduceerde is „conspicuous consumption‟, waarmee hij stelt dat mensen via het 

consumeren van bepaalde goederen indruk willen maken op anderen en zich alzo van anderen 

trachten te onderscheiden. Om de dynamiek van consumptie te onderzoeken zocht hij naar de 

allereerste bronnen van persoonlijke eigendom. Hij concludeerde dat het bezit van vrouwen 

door de gezonde mannen van de gemeenschap de eerste vormen van eigendom was. In 

archaïsche culturen dienden de vrouwen als overwinningstekens voor de mannen. Het doel 

van dergelijke eigendom was om een opmerkelijke onderscheid met de anderen te maken. Tot 

de dag van vandaag is iets van die onderworpenheid van de vrouw aan de man overgebleven.  

                                                 
8
 Gebaseerd op M.L. Roberts, “Gender, Consumption, and Commodity Culture,” The American Historical 

Review Jun. 1998, 23 September 2007 < http://links.jstor.org/sici?sici=0002-

8762%28199806%29103%3A3%3C817%3AGCACC%3E2.0.CO%3B2-F >. 
9
 Thorstein Veblen, The theory of the leisure class (New Brunswick: Transaction publishers, 1992). 
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We zien nu dat de vrouw van een welgestelde man „opvallend‟ moet consumeren en hiermee 

de status en dominantie van haar man aangeeft. 

Dit evolutionaire kader dat Veblen schetst en de dubbele rol die hij de vrouw toekent – ze is 

zowel koopwaar als consument – doen enkele interessante vragen oprijzen voor ons 

onderzoek. We zien dat handelingen omtrent consumptie vaak als een vrouwelijk taak aanzien 

worden. Hoe komt dit? Hoe worden mannen dan benaderd in hun relatie tot goederen? En wat 

is de relatie tussen de sociale rol van de vrouw als consument en haar symbolische rol als 

koopwaar? 

In het werk „The Sex of Things‟
10

 van Victoria de Grazia en Ellen Furlough worden deze 

vragen gedeeltelijk van een antwoord voorzien. In hun werk onderscheidden ze drie thema‟s. 

Eerst focussen ze op de relatie tussen de vrouw en consumptie van midden de 18
de

 eeuw tot 

de 20
ste

 eeuw. Daarna bekijken ze de historische rol van de vrouw als hoofd van de moderne 

consumptiehuishouding en in het laatste thema gaan ze dieper in op consumptie en 

empowerment. Het werk heeft als doel aan te tonen dat er niets natuurlijks is aan het ontstaan 

van de tweedeling binnen de moderne consumptiepraktijken, meer bepaald tussen de man als 

kostwinner en de vrouw als consument.  

Toen men de vrouw exclusief als consument benoemde werd tevens een nieuwe notie van 

vrouwelijkheid ingeleid. De vrouwelijke interesse in luxegoederen werd als een onderdeel van 

hun psychologie gezien. Deze nieuwe vrouwelijke eigenschap werd als het ware 

genaturaliseerd. Dit deed echter het vroegere argument, waarin gesteld werd dat de aankoop 

van luxegoederen diende om een onderscheid in sociale klasse te benadrukken, teniet. De 

vraag naar de sociale oorsprong van vrouwelijke consumptie moest dus opnieuw gesteld 

worden. 

De nieuwe kijk op goederen ging dus gepaard met de assumptie van een vrouwelijke, 

natuurlijke neiging om luxeproducten aan te kopen. Ze worden aanschouwd als onderdeel van 

een verleidingsproces waarin men het verlangen tot een bepaald goed opwekt. Consumptie is 

nu dus vrouwelijk en bovendien geërotiseerd. Het verlangen naar goederen werd uitgespeeld 

in reclame en marktstrategieën.  

Solomon-Godeau ging hier dieper op in en voor haar was de prostituee als symbool van de 

consumentencultuur niet verwonderlijk. De prostituee is immers het beeld van aantrekkelijke 

vrouwelijkheid daar waar de seksualisering van het product en de erotisering van objecten 

opvallende kenmerken van die cultuur zijn. De nadruk in haar werk „The other side of 

                                                 
10

 Victoria De Grazia and Ellen Furlough, The Sex of Things: gender and consumption in historical perspective 

(Berkeley, Calif.: University of California press, 1996). 
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Venus‟
11

 verschoof dan ook van de vrouw als consument naar het beeld van de vrouw als 

koopwaar. Een andere reden om deze verschuiving te maken was de explosie van 

pornografische beelden van vrouwen en de mannelijke figuren in de kunst en de academische 

praktijken die overschaduwd werden door het vrouwelijke lichaam. Hoe kwam dit? Het leek 

wel alsof men de afwezigheid van de vrouw als actor in het private domein wou compenseren 

door middel van fantasieën over vrouwelijkheid. Solomon stelde dat de vrouw als koopwaar 

van nu de onderdrukte en gefantaseerde versie is van de vrouw als consument van vroeger. 

Prostitutie en pornografische beelden worden opgevat als goederen. Ze representeren een 

fetisjistische vorm van vrouwelijkheid waarin de vrouw als beeld centraler staat dan een beeld 

van de vrouw. Het gaat hierbij duidelijk niet om vrouwen die over een eigen wil beschikken, 

wel over erotische symbolen geproduceerd voor visuele consumptie. 

Uit deze historische kadering blijkt een tendens tot depersonalisering wanneer over de vrouw 

gesproken wordt. We kunnen dit reeds als een aanloop beschouwen naar de invulling die de 

prostituee later zal krijgen wanneer marktinvloeden het milieu binnendringen. Ook de reeds 

ervaren dichotomie tussen consument en koopwaar zal evolueren naar een duidelijke 

tweedeling tussen het aanbod, de prostituees en de vraag, de klanten. We krijgen de verkopers 

tegenover de kopers, de koopwaren tegenover de prijs,… hierover volgt meer in het tweede 

hoofdstuk.  

 

2.2  Stijgende staatsinterventie en stijgende erotisering van de samenleving: 

 een paradox 

 

De ambivalente houding die tegenover de prostitutie wordt ingenomen is iets waar men bijna 

dagelijks mee geconfronteerd wordt. Langs de ene kant voelen we de negatieve houding en 

afkeurende blik ten opzichte van alles wat met de wereld van de prostitutie te maken heeft, 

terwijl we terzelfder tijd worden geconfronteerd met veranderende opvattingen over 

seksualiteit en met beelden die steeds explicieter het lichaam, het verlangen en geld centraal 

zetten. In de reclamewereld zien we niets anders dan verleidelijke vrouwelijke lichamen die 

geassocieerd worden met een banaal goed om de mensen sneller tot de aankoop ervan aan te 

zetten. Door de digitalisering raakt iedereen in een mum van tijd aan beelden, foto‟s en films 

van allerhande seksuele perversiteiten. Toch blijkt prostitutie voor velen nog steeds een stap 

te ver te zijn, waarom? 
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De contradictorische sociale ontwikkelingen onthullen een spanning tussen seks als recreatie 

en de normatieve druk op seks als romantiek.      

 

2.2.1 Strafrecht en seksualiteit  

 

Vanuit strafrechtelijk oogpunt kunnen we stellen dat er constant discussies zijn over de 

normering van het seksuele gedrag. Terzelfder tijd zien we twee maatschappelijke eisen die 

conflicteren met elkaar, langs de ene kant is er de roep naar een repressiever optreden in het 

seksuele strafrecht waaruit de wens weerklinkt naar de overheid toe om het individu en de 

maatschappij tegen seksuele uitspattingen te beschermen. Anderzijds wenst men ook laksere 

normen waarmee men zich beroept op het individuele recht om zelf de grenzen van de eigen 

seksualiteitsbeleving te bepalen. 

Om de tendensen in de strafmaatregelen voor zedenschendingen te schetsen kunnen 

afbakeningen gemaakt worden doorheen de geschiedenis, zodat een viertal grote periodes 

duidelijk worden. Deze periodisering werd overgenomen van L. Stevens uit haar werk 

Strafrecht en seksualiteit
12

. Voor ons model is de focus op prostitutie interessant, evenals het 

morele bestanddeel die erbij belicht wordt en tenslotte het besluit die getrokken wordt over 

het denken over de menselijke seksualiteitsbeleving in de respectievelijke periodes. Deze 

elementen zal ik vervolgens samengevat bespreken. 

 

2.2.1.1 Seksueel strafrecht anno 1867: morele bescherming van het gezin 

 

In het Belgisch strafwetboek van 1867 werden de bepalingen in verband met prostitutie samen 

besproken met de bepalingen betreffende het bederf van de jeugd. Over prostitutie was men 

van mening dat het de rechten van de erbij betrokken personen niet schond zolang het gedrag 

niet publiekelijk werd gemaakt. Een strafrechtelijke aanpak werd dan ook niet nodig geacht. 

Toch keurde de heersende moraal prostitutie niet goed en het betekende evenmin dat het recht 

helemaal niet tussenkwam in deze materie. In de loop van de 19
de

 werd prostitutie in 

verschillende gemeenten aan een officiële reglementering onderworpen, ook al vond men op 

het beleidsniveau dat dit alleen nodig was indien er een risico bestond dat dergelijk seksueel 

gedrag maatschappelijke schade zou aanrichten. Uiteindelijk werd in 1867 alleen het 

„gewoonlijk aanzetten tot prostitutie van minderjarigen teneinde de driften van een derde te 
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 Liesbet Stevens, Strafrecht en seksualiteit (Antwerpen-Groningen: Intersentia, 2002), 7. 
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voldoen‟, strafbaar gesteld (art. 379)
13

. Hierbij werd duidelijk gesteld dat het alleen de 

aanzetter was die gestraft kon worden, diegene die „de minderjarige tot het gedrag aanzette 

teneinde de driften van een derde te voldoen‟. Er kon dus geen sanctie uitgedeeld worden aan 

de persoonlijke verleider, degene die de minderjarige tot het gedrag aanzette voor zijn eigen 

seksuele beleving. 

Het dominante denken over de menselijke seksualiteitsbeleving in de late 19
de

 eeuw bestond 

uit de idee dat prostitutie immoreel was, maar niet strafwaardig. Wat de actoren betreft kan 

vastgesteld worden dat er van uitgegaan werd dat de prostituees vrouwen waren en de 

prostituanten mannen. Voor die meisjes of vrouwen van „lichte zeden‟ was er toen echter 

weinig begrip, er werd van uitgegaan dat ze geen slachtoffers waren maar oneerbare, 

verdorven vrouwen die zelf voor hun lot kozen. Deze visie droeg er dan ook vermoedelijk tot 

bij dat gedwongen prostitutie niet aan de orde kwam in het Belgisch strafwetboek van 1867. 

Wie wel als een slachtoffer werd aanzien waren de prostituanten. Ze waren het slachtoffer van 

hun eigen passies waarvoor men wel het nodige begrip kon opbrengen.  

We kunnen dus besluiten dat artikel 379 er is gekomen ter bescherming van de 

maatschappelijke rust op vlak van de zedelijkheid. Dit sociaal belang werd vertaald in het 

vermijden van schandalen die de gezinsrust zouden verstoren. Anno 1867 werd de 

seksualiteitsbeleving van de mens namelijk opgevat als een zich in verborgenheid afspelende 

en op de huwelijkse voortplanting gerichte menselijke activiteit. Dit denken wordt ook wel 

eens omschreven als het “burgerlijk voortplantingsdenken”. 

 

2.2.1.2 Honderd jaar criminalisering in het seksueel strafrecht: de strijd tegen moreel verval 

 

Het strafrechtelijk kader inzake prostitutie werd in de eeuw volgend op de invoering van het 

Belgisch strafwetboek grondig gewijzigd door een drietal wetten die een hele reeks nieuwe 

misdrijven invoegden. 

In de loop van de 19
de

 eeuw hadden verscheidene gemeenten een reglementering met 

betrekking tot prostitutie uitgevaardigd. Hierbij werd prostitutie beschouwd als een 

noodzakelijk kwaad. Daarnaast zag men het echter ook nog steeds als een potentieel gevaar 

om de openbare rust te verstoren, daarom pleitten velen voor een officiële reglementering met 

het klassieke gesloten bordeel als uitgangspunt. De niet-geregistreerde straatprostituees 
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ontsnapten aan de politionele en medische controles en waren de oorzaak van 

geslachtsziektes, criminaliteit en moreel verval. 

Door het zogenaamde venerische gevaar was er wel een tijdlang discussie om prostitutie 

strafbaar te stellen. Dit kwam er uiteindelijk niet omdat dan ook de voordelen die eraan 

verbonden waren teniet zouden worden gedaan. Zo was men van mening dat de mogelijkheid 

om een prostituee te bezoeken het aantal seksuele misdrijven omlaag haalde. Een verbod was 

niet nodig, maar wel een kanalisering en controlering die resulteerden in verplichtingen die 

zowel aan de prostituees als aan de houders van bordelen werden opgelegd. Deze maatregelen 

bedroegen ondermeer het in kaart brengen van het fenomeen, het organiseren van medische 

controles en het beschermen van de openbare rust. Een specifiek daarvoor opgerichte 

zedenpolitie hield toezicht op de naleving van deze reglementen. Tegen dergelijke officiële 

reglementering kwam internationaal protest, mede onder invloed van de feministe Josephine 

Butler.  

In de eerste helft van de 20
ste

 eeuw nam dit protest alleen maar toe en in 1933 werd ook in 

België een wetsvoorstel tot afschaffing van de officiële reglementering van prostitutie 

ingediend. Men haalde daarvoor drie redenen aan. Ten eerste bleek dat de strijd tegen het 

„venerische gevaar‟ niet geslaagd was. Men kon makkelijk aan de controles ontsnappen en als 

men gecontroleerd werd, gebeurde dit op een gebrekkige manier. Ten tweede haalde men het 

argument van de feministe Judith Butler aan, waarin werd gesteld dat het systeem hypocriet, 

immoreel en onwaardig was, want het leek alsof de staat zelf bij de organisatie van prostitutie 

betrokken was. Tenslotte zag men in dat het een onrechtvaardig systeem was, dat een dubbele 

moraal creëerde. Het feit dat enkel de vrouw die zich prostitueerde werd bestraft, maar niet de 

man die van een prostituee gebruik maakte werd aan de kaak gesteld. 

Het was echter pas vele jaren later dat de reglementering echt opgegeven werd. Er kwam een 

nieuw strafrechtelijk kader inzake ontucht en prostitutie, dat op 13-14 september 1948 

verscheen in het Staatsblad als de prostitutiewet
14

. Hierin werd de prostitutie zelf niet langer 

strafbaar gesteld, omdat men prostitutie zag als een overeenkomst tussen de prostituee en de 

prostituant over een beschikbaar goed. Elke vorm van vrouwenhandel werd wel strafbaar 

gesteld
15

, alsook het houden van een huis van ontucht of prostitutie
16

. Daarnaast werden 

enkele nieuwe zaken als een misdrijf getypeerd, zoals onder andere het in het openbaar 
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 Wet 21 augustus 1948 tot afschaffing van de officiële reglementering van de prostitutie, B.S. 13-14 september 
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15
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16
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aanzetten van ontucht door woorden, gebaren of tekens. Hiermee wou men niet de prostitutie 

zelf typeren, maar enkel de verschijnselen die afbreuk doen aan de openbare orde. 

De paradox die door Elizabeth Berstein werd aangehaald in haar artikel „The Meaning of the 

Purchase: Desire, Demand and the Commerce of Sex‟
17

 waarbij langs de ene kant een stijging 

te merken was in de staatsinterventie betreffende prostitutie maar langs de andere kant ook 

een stijgende erotisering van de samenleving ontstond door het toenemend aanbod van 

erotische theaters en dergelijke, kan voor een deel verklaard worden door de definitie die aan 

prostitutie werd gegeven op het einde van de jaren „40. In de memorie van toelichting van de 

prostitutiewet werd prostitutie omschreven als „bezoldigde ontucht‟
18

. Meer bepaald ging het 

om bezoldigde ontucht beoefend door een persoon die zich regelmatig tegen een financiële 

vergoeding aan de eerste de beste overgaf voor een geslachtsgemeenschap en dit uit 

winstbejag en niet met het oog op de eigen seksualiteitsbeleving. Hieruit volgt dus dat 

situaties waarbij geen fysiek contact tot stand wordt gebracht, zoals bijvoorbeeld bij een 

peepshow waarbij een persoon slechts haar lichaam aan de blikken van het publiek blootstelt, 

niet als prostitutie werden gekwalificeerd. 

Als we nu voor deze periode het denken over de menselijke seksualiteitsbeleving 

samenvatten, zien we dat de prostitutie op zich nog steeds niet als strafwaardig wordt 

beschouwd. Door de snelle toename van de „internationale handel in blanke slavinnen‟ en 

onder invloed van allerhande bewegingen werd de prostituee wel meer en meer als een 

slachtoffer aanschouwd. Over de prostituant veranderde de visie niet, zijn drang naar seks 

werd als een natuurlijke mannelijke drift gezien waardoor hij met de betaling van een 

seksuele handeling enkel tot doel had aan zijn eigen driften te voldoen. Uit deze visie bleek 

dus dat het libido in deze periode werd opgevat als een sterke, makkelijk op te wekken, maar 

moeilijk te onderdrukken drift, die tot een excessieve seksualiteitsbeleving aanleiding zou 

kunnen geven. Daarom werden seksuele lustgevoelens ook als gevaarlijk geacht.  

De idee van de burgerlijke seksualiteitsbeleving beheerst nog steeds het seksuele strafrecht, 

maar de kenmerken ervan werden nu uitdrukkelijk gezond, natuurlijk en normaal beschouwd. 

Deze nieuwe invalshoek wordt de klassieke normaliteitvisie genoemd. 

 

 

 

                                                 
17

 Elizabeth Berstein, “The Meaning of the Purchase: Desire, Demand and the Commerce of Sex,” Ethnography. 

2001, 30 Okt 2007 < http://eth.sagepub.com/cgi/content/abstract/2/3/389>.  
18
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2.2.1.3 Emancipatie van de menselijke seksualiteitsbeleving 

 

Naarmate de klassieke normaliteitvisie evolueerde werd de wetgever ertoe gebracht 

verschillende gedragingen te decriminaliseren. Deze periode van decriminalisering in de jaren 

‟70 en ‟80 was van een korte duur. Het strafrechtelijk kader van de prostitutie stond in deze 

periode echter niet ter discussie. Men sleutelde wel aan de definitie van het begrip ontucht. Er 

werd gesteld dat het begrip ruimer was dan het begrip prostitutie en de twee dus niet langer 

meer synoniemen waren. 

 

2.2.1.4 Het actueel seksueel strafrecht 

 

Ongeveer een halve eeuw na de prostitutiewet voelde de wetgever de nood om het 

toepassingsgebied van het seksueel strafrecht uit te breiden. In 1995 werden daartoe drie 

„zedenwetten‟ afgekondigd, waarvan er twee specifieke wijzigingen aanbrachten aan het 

kader rond prostitutie. Zo kwam er een wet seksreclame
19

, een wet mensenhandel en 

kinderpornografie
20

 en een wet strafrechtelijke bescherming minderjarigen. 

De strijd tegen seksreclame hield in dat reclame voor seksuele diensten waarbij minderjarigen 

op een bijzondere manier betrokken worden enerzijds en de reclame voor sekslijnen 

anderzijds met specifieke strafbaarstellingen aangepakt dienden te worden. De aangeprezen 

diensten werden geacht een negatieve invloed te hebben op de toekomstige 

seksualiteitsbeleving van de minderjarigen, zelfs al was de reclame niet specifiek op hen 

gericht. Het verbod werd echter ontoereikend geacht indien het alleen van toepassing zou zijn 

op minderjarigen, bijgevolg werden in een nieuw artikel
21

 alle strafbepalingen samengebracht 

die verband hielden met de bestraffing van verboden vormen van reclame. Hieronder viel het 

aanbieden van seksuele diensten in het algemeen en van prostitutie, ontucht, seksuele 

exploitatie, telecommunicatieve seksuele diensten of seksuele diensten voor of door 

minderjarigen. De wet moet echter wel zo geïnterpreteerd worden dat niet het aanbod van de 

diensten van seksuele aard zelf werd geviseerd, maar wel de reclame die ervoor gemaakt 

wordt. 

 

 

                                                 
19

 Artikel 380 ter Sw. 
20

 Wet 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, B.S. 

25 april 1995. 
21

 Artikel 380 quinquies Sw. 
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Betreffende de strijd tegen mensenhandel dateert het wettelijk kader ervan in oorsprong uit 

1914. Door de komst van de prostitutiewet was de doelstelling ervan echter wat naar de 

achtergrond verschoven ten voordele van een meer algemene bestraffing van het aanzetten tot 

of exploiteren van prostitutie. Na het indienen van het wetsvoorstel door Johan Vande Lanotte 

in 1994 werd een onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar een structureel beleid 

met het oog op de bestraffing en de uitroeiing van de mensenhandel. De wet mensenhandel en 

kinderpornografie die eruit resulteerde omvat drie grote krachtlijnen: ten eerste de specifieke 

strijd tegen mensenhandel, vervolgens een herziening van het strafrechtelijk kader inzake 

prostitutie en tenslotte de strijd tegen kinderpornografie. De veranderingen in het kader van 

prostitutie slaan ondermeer op een repressievere aanpak van het opwekken, begunstigen of 

vergemakkelijken van het bederf, de ontucht of prostitutie van minderjarigen. Verder werden 

ook de activiteiten geviseerd waarmee een meerderjarige tot prostitutie wordt gebracht en de 

exploitatie van prostitutie. 

Binnen het actueel seksueel strafrecht kunnen we de strafrechtelijk beteugelde handelingen 

indelen in vier grote groepen. Een eerste groep van misdrijven betreft het aanzetten van een 

persoon tot het plegen van ontucht of prostitutie. Hierbinnen wordt nog een verdere opdeling 

indien het minderjarigen of meerderjarigen betreft. De tweede groep heeft betrekking op het 

commercialiseren van andermans ontucht of prostitutie. Het houden van een huis van 

prostitutie, het verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van een ruimte met het oog op 

prostitutie en met de bedoeling hiermee een winst te bekomen, alsook de exploitatie ervan 

wordt strafbaar gesteld. Een derde soort van daad die strafbaar is, is het bijwonen van ontucht 

of prostitutie door een minderjarige. Dit bijwonen is strafbaar ongeacht het feit of het al dan 

niet tegen betaling gebeurd en ongeacht de motieven. Een laatste groep omvat allerhande 

vormen van seksreclame. 
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3. Ommekeer naar een consumptiegerichte samenleving 

 

3.1 Gecommodificeerde seks alomtegenwoordig 

 

3.1.1 Inleiding 

 

De westerse cultuur heeft in de tweede helft van de 20
ste

 eeuw enkele belangrijke evoluties 

gekend die een invloed nalieten op het denken over seksualiteit
22

.  

Allereerst was er de seksuele revolutie in de jaren ‟60. In de naoorlogse periode beheerste een 

conservatieve visie het seksuele leven, het was gebaseerd op de Victoriaanse morele waarden 

waarin men de vrouwelijke seksualiteit ontkende en die van de man in het geheim liet 

plaatsvinden. Seks opgevat als recreatie was moreel onaanvaardbaar, ook diegene die zich op  

wetenschappelijke gronden verdiepten in de seksualiteit werden vervolgd.   

Vanaf de jaren ‟60 nam de wetenschappelijke interesse in de studie van de seksualiteit toe. Dit 

liep parallel met de ontwikkelingen in de commerciële en culturele sferen van het kapitalisme. 

Dergelijke ontwikkelingen signaleerden een gebied van sociale en seksuele spanning, 

versterkt door de toenemende welvaart en consumentisme.  

De seksuele revolutie zorgde ervoor dat een toenemende diversiteit aan seksuele levensstijlen 

werd getolereerd en dat seksuele zaken bespreekbaar werden in het openbaar. De 

staatsregulering van seks werd gereduceerd en voor het eerst kon een beginnende vorm 

van„seksindustrie‟ verschijnen. Muziek, film en andere vormen van populaire cultuur werden 

geleidelijk aan geseksualiseerd totdat de seksualiteit uiteindelijk zelf gecommodificeerd werd 

en ondergebracht werd onder de normale regels van de kapitalistische markt. 

Bovenop de toenemende vermarkting van het seksuele domein, was er op het eind van de 

jaren ‟90 de komst van het internet. Dit zorgde voor een uitbreiding van de grenzen aan de 

seksuele tolerantie omdat de grootste obstakels voor het kopen en verkopen van seksuele 

diensten, namelijk schaamte en onwetendheid, wegvielen. Het aanbod kon nu echt door 

iedereen benut worden daar het zichtbare onderscheid tussen duistere figuren en respectabele 

burgers door de technologisering verdween. Dit toenemende gebruik slaat zowel op de 

aanbieders van seks, de prostituees, als op de gebruikers, de prostituanten.
23
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3.1.2 Sekswerk en distinctie 

 

Velen beschouwen de keuze van een vrouw uit de middenklasse voor een leven als prostituee 

onbegrijpelijk omdat men er voornamelijk van uitgaat dat armoede de belangrijkste drijfveer 

is om voor deze optie te kiezen. Ook bij de middenklasse vrouwen kunnen economische 

overwegingen van belang zijn. 

Pierre Bourdieu zag echter een andere verklaring voor de aanwezigheid van de 

middenklassers in het prostitutiemilieu. In zijn bekende werk La distinction. Critique sociale 

du jugement
24

 onderzocht hij hoe sociale klassen zich tot elkaar verhouden door hun 

levenswijze en culturele smaak te bestuderen. Op basis van de verschillen onderscheidde hij 

een hoge en aan lage cultuur. Mensen uit de lagere klassen hebben aan hun eventuele hoge 

opleiding vaak niet genoeg om volledig geaccepteerd te worden door de hogere klassen. 

Indien bepaalde groepen de culturele voorkeur van de hogere cultuur overnemen, zullen die 

hogere klassen het niet meer als exclusief aanschouwen en uitkijken naar iets nieuws.  

Bourdieu stelde een nieuw ontstane klasse voor, le nouveau petit bourgeoisie, die een 

samensmelting was van twee soorten groepen uit de bevolking. Ten eerste waren er diegenen 

die niet de kwalificaties verworven hadden die hun originele sociale positie beloofden. Ten 

tweede waren er diegenen die wel kwalificaties hadden, maar niet hetgeen kregen waarop ze 

recht meenden te hebben. Volgens Bourdieu onderscheidde deze nieuwe bourgeoisie zich 

voornamelijk van de oude door de nieuwe ethos die de culturele goederen ze inboezemde. De 

oude bourgeoisie onderscheidde zich vooral door zelfopoffering en deugd, daar waar de 

nieuwe klasse zich onderscheid via een ethiek van „fun‟. Uit deze bevinding kunnen we 

afleiden dat hun keuze voor seksuele experimentering en vrijheid een strategie van 

differentiëring is. 

De sekswerkers die uit de nieuwe „petit bourgeoisie‟ voortkomen, weerspiegelen hun 

distinctie tevens in het type werk dat ze verkiezen. De meesten wensen onafhankelijk en 

professioneel te werken. Indien ze toch voor derden werken, eisen ze als een gelijkwaardige 

partner behandeld te worden. Verder onderscheidt dit type werk zich door specifieke 

vaardigheden die kunnen aangeleerd en getraind worden. 
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3.1.3 ‘Bounded authenticity’ 

 

In het postindustriële paradigma van de middenklasse sekswerker zien we dat het emotionele 

element opnieuw in de commerciële seksuele transacties opduikt. De relatie moet afgestemd 

worden op de wensen van de klant, zodat hij een authentieke, inter-persoonlijke connectie 

ervaart. Het authentieke element bezorgt de klant een onderscheidend gevoel, het voelt alsof 

hij bij machte is om iets te consumeren wat onaangeraakt is en maar door enkelen kan bereikt 

worden. Hetgeen waarnaar de klant streeft wordt „bounded authenticity‟ genoemd. 

De sekswerkers trachten daarom zo veel mogelijk een echt verlangen, echt plezier en echte 

erotische interesse te simuleren. Naast het vervullen van de wens van de prostituant streven de 

sekswerkers ernaar ook voor zichzelf voldoening te halen uit de seksuele ruil. Hiermee dagen 

ze de visie uit dat comodificatie van seks en intimiteit niet samen kunnen gaan. 

Uit het handelen van de prostituant als van de sekswerker blijkt dus dat het klassieke idee, 

waarin gesteld wordt dat de identiteit van een individu gevormd wordt door datgene wat hij 

doet of maakt, niet meer opgaat. Brewis en Linstead
25

 trachtten de identiteitsvorming in de 

late moderniteit te ontrafelen. Ze stelden vast dat de ontwikkeling van ieders persoonlijke 

identiteit meer en meer gevormd wordt door wat en hoe we consumeren. Het 

consumptieproces neemt een steeds groter deel van het leven is beslag, tevens merkt men dat 

de grenzen tussen werk en vrije tijd en tussen productie en consumptie vaak zeer dun zijn 

geworden. Het zijn echter juist die plaatsen waar een vermenging van die verschillende 

domeinen plaatsvindt die interessant zijn voor de studie naar de creatie van de zelfidentiteit. 

De seksindustrie is één van de plaatsen bij uitstek waar deze vermenging zeer duidelijk is. De 

essentiële bezigheid binnen deze industrie zou men kunnen omschrijven als de consumptie 

van een lichaam, of van delen ervan. Wanneer de persoon of de persoonlijkheid van de 

arbeiders zelf een belangrijk onderdeel van de dienst is, ervaart men vaak een verlies aan 

zelfidentiteit. Als sekswerker is het dus van groot belang om voor zichzelf een duidelijk 

onderscheid te stellen tussen zichzelf als „werknemer‟ en zichzelf als „fysisch en emotionele 

betrokkene bij de betrekking‟. Anders gesteld kunnen we zeggen dat er een lijn moet 

getrokken worden tussen seks als werk (zoals het is voor de prostituee) en seks als een 

vrijetijdsactiviteit (zoals het vereist is door de klant). Een duidelijke afstand behouden tussen 

beiden is van zeer groot belang, alhoewel het niet gemakkelijk is. Men ziet dat ze allerhande 
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middelen uitproberen om hun „masker‟ op te kunnen houden. Een vaak gebruikt hulpmiddel 

hiervoor is het gebruik van drugs.  

Het type klant waarmee men te maken krijgt is vaak reeds bepalend voor het al dan niet 

kunnen behouden van de grens. Bij de getrouwde mannen die enkel een prostituee bezoeken 

om hun tekort aan seks thuis op te vullen is er meestal geen probleem. Ook alleenstaande 

mannen die puur voor de seks komen worden als makkelijke klanten beschouwd. De 

onwenselijke klanten zijn echter diegene die op in de eerste plaats op zoek zijn naar intimiteit 

en genegenheid, de romantici. Wanneer men aan deze mannen toegeeft wordt de gouden regel 

binnen de prostitutie, die een absoluut verbod stelt aan verliefdheid tussen een klant en 

prostituee, verbroken. Het stellen van de grens tussen seks als werk en relationele seks wordt 

dan emotioneel zeer zwaar.  

 

3.2 Een reorganisatie van het persoonlijke leven 

 

3.2.1 Inleiding 

 

In de periode waarin we nu leven moet alles in een dynamisch perspectief bekeken worden. 

De levenswijzen van de mensen veranderen, alsook de gebruikelijke normen en waarden, de 

verhoudingen waarin men tegenover elkaar staat, … Om binnen een dergelijke veranderende 

samenleving te beoordelen of we op een verantwoorde manier bezig zijn, is er een tendens om 

die afweging te maken ten opzichte van vragen in verband met seksualiteit
26

. We merken dat 

debatten over de seksuele moraliteit onze manier van leven beïnvloeden, maar tegelijkertijd 

dwingt het ons om ons handelen af te stellen in de lijn der verwachtingen over wat een goede 

burger behoort te doen. Weeks
27

 vat deze gedachte samen door te stellen dat de seksualiteit 

beschouwd moet worden als de magnetische kern die in het hart van de nationale politieke en 

culturele agenda ligt. Hieruit volgt dan ook dat vragen omtrent de seksuele moraliteit van 

groot belang zijn in de definiëringen rond burgerschap. We zien dat in het westen, waar alle 

mensen in de ogen van de wet en de staat gelijk zijn, deze dominante definities van seksuele 

moraliteit resulteren in het creëren van seksuele anders-zijnden. Hen wordt het volledige 

burgerschap ontkend en ze worden geconfronteerd met sociale stigmatisering.  
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We stellen vast dat de organisatie van de Westerse gemeenschap heteroseksualiteit 

naturaliseert en verder de nucleaire familie idealiseert. De veranderingen die de seksuele en 

intieme relaties ondergaan in de laatmoderne periode moeten dus geanalyseerd worden indien 

men wil onderzoeken hoe de veranderingen in het seksuele discours en in de seksuele 

waarden en praktijken verder zullen verlopen
28

. 

Er is een evolutie te merken naar het aannemen van een steeds permissievere houding ten 

opzichte van alles wat met het seksuele te maken heeft. Verder ziet men dat intieme relaties 

steeds meer geërotiseerd worden, terwijl de erotiek tezelfdertijd gezien wordt als een 

individuele invulling van hedonisme. Een groeiend aanbod van gecommercialiseerd seks 

zorgt gedeeltelijk voor de verschuiving van een relationeel naar een recreationeel model van 

seksueel gedrag. Deze verschuiving wordt verder ondersteunt door de ontwikkelingen in de 

communicatietechnologie. 

Kortom seks wordt steeds meer gelinkt aan een consumentencultuur en aan een therapeutische 

cultuur waarin de focus op seksualiteit en het zelf gezien wordt als een middel om de 

persoonlijke ontwikkeling en vervolmaking te promoten. Seks wordt erkend als een vorm van 

entertainment en staat voor een cultuur waarin seksualiteit wordt geformuleerd als identiteit, 

hedonisme en spektakel. 

Door de veranderingen op het seksuele domein wordt individualiteit meer en meer gelinkt met 

„kneedbare seksualiteit‟, wat de plooibaarheid van de menselijke identiteit aantoont. Zo wordt 

seks een vraag naar individuele verlangens. Anthony Giddens beschrijft in zijn artikel 

Intimacy Transformed
29

 dat er zich twee belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan in 

het postmodernisme in verband met de plaats van seksualiteit binnen een relatie. 

Ten eerste is er een bezorgdheid over het voortbestaan van de heteroseksuele intimiteit, deze 

angst komt voort uit de relaties die tegenwoordig worden nagestreefd door mannen en 

vrouwen. Aan de ene kant ziet men daarbij een tendens naar „sporadische‟ seksualiteit, dit 

wordt hoofdzakelijk gelinkt aan de mannelijke pogingen om intimiteit binnen een relatie te 

vermijden. Anderzijds ziet men een streven naar intieme relaties door de vrouw, waarin liefde 

en seksueel genot worden gecombineerd. 

Een tweede ontwikkeling verwoordt Giddens als de evolutie naar een „pure relatie‟ als het 

prototype van het persoonlijke leven. Dit hedendaags ideaal van intieme relatie is gebaseerd 

op een model waarbinnen men een relatie aangaat voor zijn eigen belang. Men gaat hierbij 
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een relatie aan met iemand anders voor zolang deze aan beide partijen genoeg voldoening 

schenkt. 

Beide geschetste relatievormen worden gekenmerkt door een tijdelijk en conditioneel 

karakter. De bindende liefdesrelatie van vroeger is verdwenen en wordt nu vervangen door 

fragiele en korte ontmoetingen, die gelijken op het shoppende gedrag van een consument. Dit 

brengt echter ook een constante onzekerheid met zich mee en bovendien worden onze relaties 

betekenisloze contracten. Uiteindelijk zijn we allen nog maar goederen voor elkaar en 

behouden we onze waarde slechts voor een beperkte periode. We vallen terug op onszelf en 

onze marktwaarde.    

 

3.2.2 De veranderende spanningsverhouding tussen seks, erotiek en liefde
30

    

 

Seks, erotiek en liefde hebben altijd in een complexe verhouding gestaan tot elkaar, alhoewel 

ze allen verbonden zijn met elkaar, zijn ze ook gescheiden. De Mexicaanse denker Octavio 

Paz verwoordde deze relatie in zijn werk La llama doble - Amor y erotismo
31

 uit 1993 met een 

metafoor over vuur: “Uit het oervuur van seks, door de natuur aangestoken lang voordat de 

mensheid er was, kwam de rode vlam van de erotiek, waaruit dan weer de delicate blauwe 

vlam van de liefde voortkwam. Er kan geen vlam zijn zonder vuur, alhoewel er meer en veel 

meer zit in de rode en blauwe vlammen dan dat er in het vuur was waaruit ze zijn ontstaan.” 

Seks is het minst menselijke van de drie, het is een natuurlijk en geen cultureel product, we 

delen het dan ook met vele niet-menselijke soorten. Wanneer we spreken over de 

geschiedenis van seks, hebben we het eigenlijk over de geschiedenis van de culturele 

manipulatie ervan. Dit begon met de komst van de erotiek, waarbij de seksuele ervaring en het 

genot gescheiden werden van de voortplanting, wat de primaire functie van seks is voor het 

bestaan. De erotiek gaf seks een meerwaarde, het bleef met elkaar in verband staan maar 

creëerde eveneens spanningen. 

We kunnen stellen dat doorheen de moderne periode twee culturele strategieën streden met 

elkaar om de dominantie. Ten eerste was er een strategie die de grenzen, opgelegd door de 

reproductieve functie van seks, terug afdwongen. Hierbij moest de erotiek zichzelf bewijzen 

als seksueel nuttig voor de voortplanting. Daarnaast was er een romantische strategie die de 

banden tussen erotiek en seks verbrak en het in de plaats verbond aan de liefde. De erotiek 
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zocht dus bevestiging in iets dat buiten zichzelf ligt, ofwel in seks ofwel in liefde. De 

culturele manipulatie en het hergebruiken van het surplus aan seksuele energie moest 

functioneel gerechtvaardigd kunnen worden. 

Als we deze achtergrond voor ogen houden is de postmoderne vertolking van de erotiek totaal 

ongekend. Alle verbanden met de seksuele reproductie of met de liefde zijn weg en het vult 

zelf zijn eigen nut, doel en reden in. Het nieuwe uitgangspunt wordt mooi verwoord in het 

volgende citaat: 

 

Het verlangen verlangt geen voldoening meer, het verlangen verlangt verlangen.
32

 

 

De verantwoordelijkheid voor deze erotische revolutie wordt door de sociale wetenschappen 

vaak toegeschreven aan de marktkrachten. Bauman
33

 is echter van mening dat de jacht naar 

winst, de vrije competitie en de verfijning van de reclametechnieken niet voldoende is om een 

culturele revolutie op een dergelijke schaal en diepte als deze van de emancipatie van de 

erotiek teweeg te brengen. Om herbruikt te worden als een economische factor, moet de 

erotiek eerst een cultureel proces ondergaan waarin het een geschikte vorm aanneemt om een 

toekomstig goed te kunnen zijn. 

Men gaat dus verder op zoek naar andere linken tussen de erotische revolutie en bepaalde 

aspecten in de opkomende postmoderne cultuur. Twee aspecten lijken relevant te zijn. 

Ten eerste is er de ineenstorting van het allesomvattende model voor veiligheid en sociale 

orde, vroeger waren de twee belangrijkste dragers daarvan de industriële fabrieken en de 

dienstplichtige militairen. Deze instituties zorgden ervoor dat de bevolking gedrild werd en er 

de nodige controle was, indien men in de mogelijkheid was om te werken en te vechten 

voldeed men aan de norm. Vandaag echter is men niet langer enkel producent of soldaat, nu 

kiest men een job omdat het aantrekkelijk bevonden wordt, maakt men keuzes op basis van 

reclame in plaats van op indoctrinatie en heeft men nood aan ruimte voor creativiteit in plaats 

van normatieve regulering. 

Ten tweede is seks de natuurlijke oplossing om de continuïteit en duurzaamheid van 

levensvormen te verzekeren, het plaatst de sterfelijkheid van een individu tegenover de 

onsterfelijkheid van de soort.  
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Naast seks is aan de andere zijde van de erotiek de liefde gelegen, het is de emotionele en 

intellectuele bovenbouw die de cultuur heeft gebouwd op de seksuele verschillen en hun 

seksuele hereniging. Liefde is de culturele replica van de overwinning van de tegenstelling 

tussen de vergankelijkheid van de seksuele lichamen en de duurzaamheid van hun 

reproductie, wat feitelijk volbracht wordt in de seksuele betrekking. Hierdoor wordt de liefde, 

net als seks, beladen met ambiguïteit, omdat het zich tevens bevindt op de dunnen 

scheidingslijn tussen het natuurlijke en supernatuurlijke. 

Zoals reeds gezegd is het belangrijkste van de postmoderne erotische revolutie het 

doorsnijden van de verbanden die erotiek aan de ene zijde verbinden aan seks en aan de 

andere zijde aan de liefde. In de postmoderne cultuur worden voorzorgen genomen om de 

loskoppeling van de erotisch geïnspireerde activiteit te verzekeren van de beperkingen die 

opgelegd zijn. Die beperkingen zijn er enerzijds biologisch door het reproductieve potentieel 

van seks en anderzijds cultureel door de eis tot eeuwige liefde. De erotiek blijft echter vrij van 

dit streven naar onsterfelijkheid. Hiermee is het echter niet alleen. Het is een algemeen 

kenmerk van het postmoderne bestaan dat de perceptie van een oneindige durende 

tijdsopvolging verkort wordt tot ervaringen, die elk beleefd worden op een intense manier en 

zoveel als mogelijk afgezonderd worden van het verleden of de gevolgen voor de toekomst. 

De nieuwe postmoderne versie van onsterfelijkheid is bedoelt om onmiddellijk geleefd te 

worden en om hier en nu van te genieten. 

Deze postmoderne tendens om het heden te scheiden van zowel verleden als toekomst is 

vergelijkbaar met het afscheuren van de erotiek van zowel de seksuele reproductie als van de 

liefde. Dit brengt erotische verbeelding en praktijken met zich mee en een vrijheid aan 

experimenteringen die men vroeger nooit genoten heeft. Deze onvoorwaardelijke vrijheid 

veroorzaakt echter ook extreme onzekerheid en angst, want er zijn nu immers geen pasklare 

en autoritaire oplossingen meer voor handen. Alles kan keer op keer opnieuw onderhandeld 

worden. Deze omstandigheden zorgen voor nieuwe sociale gebruiken die voordien niet 

gekend waren. 
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3.3 Ontstaan van de klant in het prostitutiemilieu 

 

3.3.1 Inleiding 

 

Zoals hiervoor aangetoond was het „verkeerde‟ van prostitutie gedurende de 19
de

 en vroege 

20
ste

 eeuw gelegen in de vrouwelijke prostituee zelf. Naar het einde van de 20
ste

 eeuw toe 

bracht de overgang van een productiegebaseerde naar een consumptiegebaseerde economie 

een andere focus van morele kritiek en politieke hervormingen met zich mee. De prostituee 

werd geleidelijk aan aanzien als slachtoffer of erkend als sekswerker, terwijl de aandacht en 

sanctie voor de werkpraktijken overgaat in een grotere aandacht gericht op het gedrag van de 

prostituant. 

Lange tijd legde men in studies over prostitutie de focus op de oorzaak, de  

behandeling en de sociale symboliek ervan. Pas in de late 19de eeuw is er een tendens  

ontstaan om de mannelijke vraagzijde te gaan problematiseren. Na een progressieve periode  

van 1880 tot 1920, waarin een transitie plaatsvond van de pre-industriële op  

familiegebaseerde samenleving naar de moderne industriële samenleving, zag men opnieuw  

geen enkel probleem in de mannelijke klant. Toen later, in de jaren '70 en '80, de  

sociale theorieën van het afwijkende gedrag en de feministische theorieën vorm kregen, zag  

men daarin de prostitutie - maar niet de klant - als een symbolisch geladen neerslag van  

grote sociale ontwikkelingen. Pas recentelijk zien we een aangehouden focus in de  

literatuur op mannelijke seksuele klanten, waarin men de neiging van de man om een  

prostituee te bezoeken tracht te correleren aan andere socio-demografische patronen. Onder 

andere de gecommodificeerde visie op seksualiteit wordt gelinkt aan het klantengedrag, 

waarbij het idee wordt verspreid dat iemand meteen seks moet kunnen hebben op het moment 

dat men geprikkeld wordt.  
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3.3.2 Van een relationeel naar een recreationeel model 

 

De antropologe Allison
34

 en de sociologe Prasad
35

 hebben hun bijdragen over de seksuele, 

mannelijke consumptie gesitueerd binnen de context van een breed en genormaliseerd domein 

van seksuele praktijken. In hun analyses zien we de beginfase van de overgang van een 

relationeel naar een recreationeel model duidelijk worden. Deze terminologie komt 

oorspronkelijk van Lauman
36

 die er de verschillende normatieve oriëntaties op het seksuele 

gedrag mee wou verduidelijken. Ook in de werken van Allison en Prasad worden ze gebruikt 

om normatieve modellen van elkaar te onderscheiden en om veranderingen in de historische 

constructies van het seksuele en emotionele leven mee aan te duiden. 

Het relationele model werd door sociale historici zoals Fass, D‟Emilio en Luker
37

 verbonden 

met de opkomst van de moderne romantiek en het rolmodel van de kernfamilie in het 

kapitalisme. Zij onderscheiden dit van de enge oriëntatie op de voortplanting ten tijde van de 

pre-industriële samenleving. Daarnaast hebben diverse andere sociale onderzoekers, onder 

wie Castells, Seidman, Bauman en Bourdieu
38

, gewezen op een tweede opvallende ommekeer 

in het paradigma rond seksualiteit. Hiermee duidden ze op het feit dat de seksualiteit 

momenteel zijn betekenis afleidt uit het plezier en de sensatie die het teweegbrengt en niet 

langer exclusief uit het huwelijk of langdurige relaties. Deze laatste evolutie werd 

samenvattend het recreationele model genoemd. 

Andere redenen voor de toenemende deelname van de man aan de groeiende seksindustrie 

worden gezien als een mannelijke reactie op het feminisme. De dominante positie van de man 

boven de vrouw is verdwenen en wordt niet meer getolereerd. Het prostitutiemilieu voorziet 

de man echter van een fantasiewereld waarin hij nog de macht heeft die hem in de realiteit 
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ontbreekt. Daarnaast is het voor veel mannen makkelijker en aantrekkelijker om seksuele 

intimiteit te gaan zoeken in een marktgeregelde transactie, zo weten ze zeker dat hun 

verlangen om oververzadigd en gediend te worden zal ingelost worden. De absolute 

meerwaarde van commerciële seks is voor vele klanten echter het duidelijke en begrensde 

karakter van de betrekking. Een dergelijke voorkeur voor een strikt afgebakende ontmoeting 

boven alle andere relatievormen lijkt een hedendaags fenomeen te zijn, waarbij een voorkeur 

heerst om alleen door het leven te gaan en intimiteit te bekomen door dichte vriendschappen 

en betaalde seks.  

Een bijkomend voordeel dat marktgereguleerde seksuele betrekkingen genereert voor de man 

is het duidelijke effect van de betaling. Bovendien zien mannen de seksuele markt als een 

soort van democratiseringsproces, omdat in de hedendaagse consumptiemaatschappij iedereen 

een gelijke toegang heeft tot de aangeboden goederen en diensten terwijl dit vroeger beperkt 

was tot een elitegroep.
39
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4. Seks als marktgebeuren 

 

In het eerste hoofdstuk, waarin duidelijk werd dat de prostituee de vrouw als koopwaar 

voorstelde, werd reeds verwezen naar het feit dat de vrouw enkel fungeerde als een erotisch 

symbool. Deze objectivering werd met de toenemende commodificering van de samenleving 

alleen maar duidelijker. De stap van de vrouw als een object naar de vrouw als een goed was 

een logisch vervolg op die commodificering. De vrouw kon nu verruild worden op de markt, 

als prostituee en aangekocht worden door een consument, de klant.  

De maatschappelijke en persoonlijke veranderende denkpatronen op het gebied van relaties, 

liefde en seks effenden de weg voor een versmelting van het private leven met het openbare 

marktgebeuren. Seks kan de dag van vandaag dan ook in zekere zin als een marktgebeuren 

gedefinieerd worden, vooral wat de prostitutie betreft. Om dit aan te tonen zullen drie 

theoretische voorbeelden gegeven worden waarbinnen men seks, seksualiteit en in het 

bijzonder prostitutie als een marktgebeuren aanschouwd.  

   

4.1 Seksuele economie: seks als vrouwelijke bron en mannelijke vraag 

 

Wanneer men mensen vraagt seks en seksualiteit te definiëren, zal men vaak als antwoord 

krijgen dat het gaat om een privéaangelegenheid, die gebeurt tussen twee gelijkwaardige 

personen en iets is dat plaatsvindt zonder dat men er lang over nadenkt,… Binnen de 

prostitutie is dit enigszins anders,  hierbij plaatst men seksuele handelingen binnen een 

systeem waarin man en vrouw verschillende rollen spelen als koper en verkoper binnen een 

markt
40

. Een mogelijk vertrekpunt om deze verschillen te verklaren is de economie, in 

navolging van de Nobelprijswinnaar Harry Becker
41

. Hij gaat ervan uit dat men alle centrale 

stellingen uit de economie kan toepassen op alle vormen van het menselijke gedrag. Becker 

vertrekt van vier assumpties. Ten eerste het idee van de markt waarmee hij stelt dat het gedrag 

van individuen verbonden is met marktsystemen waarin de keuzes van de mens worden 

gevormd door een afweging van de kosten en baten en dit in een context gekenmerkt door 

stabiele keuzes. Ten tweede is er altijd prijsverschil, de schaarse maar geliefde goederen 

ondergaan prijsverschuivingen en andere marktinvloeden. Ten derde zullen de verkopers van 

                                                 
40

 Gebaseerd opRoy F. Baumeister and Kathleen D. Vohs, “Sexual Economics: Sex as Female Resource for 

Social Exchange in Heterosexual Interactions,” Personality and Social Psychology Review. 2004, 28 Augustus 

2007 < http://psr.sagepub.com/cgi/content/abstract/8/4/339>. 
41

 G.S. Becker, The economic approach to human behaviour (Chicago: University of Chicago Press, 1976). 



Prostitutie en de markt. Over de prostituant als klant. 

28                                                                                                                                                    

goederen en diensten elkaar altijd beconcurreren. En als laatste stelt hij dat mensen steeds 

winstmaximaliserend gedrag zullen stellen. 

Een dergelijke focus kan overgenomen worden om te kijken hoe individueel gedrag gevormd 

is door de markt en andere collectieve netwerken. Economische principes extrapoleren uit hun 

oorspronkelijk domein is niet nieuw. Binnen de psychologie kent men reeds de sociale 

ruiltheorie, uitgewerkt door onder andere G. C. Homans
42

, waarin sociale actie wordt 

geanalyseerd. Meer specifiek onderzoekt men de kosten en de voordelen die de interactie voor 

de beide partijen met zich zal meebrengen. Als de voordelen voor beiden opwegen ten 

opzichte van de kosten die men moet maken zal de interactie verder gezet worden. Een 

cruciaal element is deze theorie is de veronderstelling dat beide partijen iets winnen en 

verliezen bij de ruil. Door economische principes toe te voegen aan de sociale beloning tracht 

men te voorspellen hoe het gedrag verder zal verlopen. 

Men ondernam pogingen om deze theorie met seks te verbinden maar zag daarbij een 

belangrijk element over het hoofd. Wat men negeerde bij de uitbreiding van de ruiltheorie was 

de assumptie dat seks een „vrouwelijke bron‟ is - wat men hier precies mee bedoelt wordt 

meteen verder toegelicht - met als gevolg dat nu moet besloten worden dat een seksuele 

betrekking geen evenwaardige ruil is. We kunnen een dergelijke betrekking dan beschouwen 

als een drang van de man om de vrouw iets van haar waarde te ontnemen waardoor we in een 

eenzijdige ruil terechtkomen. Om de ruil toch gelijkwaardig te maken wordt de man 

veronderstelt iets van waarde terug te geven. Zijn seksuele participatie kan deze waarde echter 

niet voldoende invullen. De man kan deze waarde aanvullen met niet-seksuele bronnen tot hij 

de prijs voor de seksuele betrekking heeft ingelost. De prijs voor seks wordt bepaald door de 

lokale cultuur waarin men participeert en de vrouw haar plaats op een schaal met seksueel 

gewaardeerde kenmerken, zoals aantrekkelijkheid, leeftijd,…  
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4.1.1 Seks als vrouwelijke bron: waarom? 

 

Het behandelen van seks als een „vrouwelijke bron‟ komt onder andere voort uit de 

vaststelling dat in elke cultuur de vrouwelijke seksualiteit beladen is met een zekere waarde. 

Denk maar aan de maagdelijkheid, … Daaruit wordt verondersteld dat vrouwen andere 

gewaardeerde goederen in de plaats aangeboden krijgen, terwijl de mannelijke seksualiteit  

waardeloos is en niet verruild kan worden. Op deze manier worden vrouwen beschouwd als 

de aanbieders van seks en vormen de mannen de vragende partij. We kunnen dus stellen dat 

de seksuele betrekking tussen man en vrouw in bed gelijk lijkt, maar op het sociale niveau 

verschilt. 

Maar waarom zou seks nu een vrouwelijke bron zijn? Vaak wijst men op de 

reproductiestrategieën die doorheen de evolutie zijn gevormd als de ultieme oorzaak
43

. Als we 

doorheen de tijd kijken naar de bijdrage van de man aan het ouderschap kunnen we besluiten 

dat deze zeer minimaal is in vergelijking met de bijdrage van de vrouw. Hieruit leidde 

Symons af dat voor de man seks bijna uitsluitend als een voordeel kan beschouwd worden, 

terwijl de potentiële kosten voor een vrouw hoog zijn. Het risico op die kosten kan de vrouw 

weerhoudend maken om in te stemmen met een seksuele relatie. Als de man toch wil dat ze 

instemt, moet hij haar enkele voordelen kunnen aanbieden ter compensatie. 

Deze evolutionaire reden is slechts één van de vele om te besluiten dat seks een vrouwelijke 

bron zou zijn. Als we terugkeren naar de sociale ruiltheorie zien we dat „het principe van het 

kleinste voordeel‟ aangeprezen wordt. Dit principe houdt in dat diegene die voor zichzelf een 

kleiner voordeel nastreeft dan de andere macht verwerft. Als we dit nu toepassen op de 

seksuele ruil en veronderstellen dat de man meer belust is op de seksuele interactie dan de 

vrouw, zal hij meer voordelen moeten aanbieden om de vrouw te overtuigen ook al verlangt 

en geniet ook zij van seks. In de moderne samenleving wordt het echter steeds moeilijker voor 

de man om deze voordelen te kunnen aanbieden, omdat in het hedendaagse huwelijk de 

eigendommen gezamenlijk worden beheerd en de vrouw op die manier al toegang heeft tot 

alle bronnen van de man. 
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Een laatste argument dat aangehaald kan worden om de vrouw als bron te beschouwen 

beroept zich op de economische onderdrukking van de vrouw in de maatschappij. Als we 

terug gaan in de tijd en kijken naar de jagers/verzamelaars – en de landbouwsamenlevingen 

zien we een duidelijk onderscheid in rollen en activiteiten tussen man en vrouw, beiden waren 

echter onmisbaar om in het onderhoud te voorzien. Toen de economische en politieke sfeer 

een grotere impact nam in de samenleving zagen we deze vooral ingevuld worden door 

mannen. De alleenheerschappij op het economische en politieke domein gaf de mannen 

rijkdom en macht, de vrouwen kwamen in een negatieve spiraal van benadeling. Eén van de 

weinige bronnen waarover de vrouw nog exclusief eigendom bezat was seks, het werd haar 

enige ruilmiddelen om toegang te verwerven tot andere goederen en middelen. 

 

4.1.2 Ontstaan van een lokale seksuele markt 

 

Een belangrijk kenmerk van de sociale ruiltheorie voor ons model is dat het alle seksuele 

activiteiten binnen een gemeenschap verbonden ziet als onderdeel van een seksuele markt. 

Hierdoor is seks niet langer een louter private aangelegenheid die plaatsvindt tussen twee 

instemmende volwassenen, maar het wordt nu tevens een onderdeel van een breder 

economisch systeem.  Deze invalshoek, vanuit een economisch systeem, doet een nieuw 

perspectief op seks ontstaan. 

Partnerkeuze vindt niet langer plaats in een vacuüm maar wordt gevormd onder wederzijdse 

beïnvloeding tussen man en vrouw, die op hun beurt onderhevig zijn aan invloeden van de 

lokale markt. Door de onderlinge wisselwerking tussen individuele keuze en marktinvloeden 

veranderen ook telkens opnieuw de verwachtingen en lokale normen en tenslotte weer het 

gedrag. Deze constante dynamiek bepaalt ook de prijs die betaald moet worden door de man 

voor de seksuele betrekking. De seksuele normen constitueren een lokaal tarief dat 

aanschouwd wordt als een terechte prijs voor seks. Tussen verschillende culturen en 

tijdsperioden kan deze prijs sterk variëren, terwijl de prijsschommelingen binnen een gegeven 

gemeenschap miniem zijn.  

Samengevat kunnen we de lokale seksuele markt beschouwen als een vrije gemeenschap 

waarin mannen en vrouwen handelen als individuele actoren die een voordelige overeenkomst 

trachten te sluiten. Mannen, die fungeren als kopers, hebben het meeste baat bij een lage prijs 

terwijl vrouwen, die als verkopers in de markt staan, op een zo hoog mogelijke prijs uit zijn. 

Uiteindelijk zal elk koppel zijn eigen prijs bepalen, maar om uit te maken of de prijs voordelig 

is voor beide partijen moet gekeken worden naar het lokale tarief. 
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Het bepalen van de seksuele normen die gehanteerd worden in de gemeenschap zijn echter 

niet zo duidelijk, er heerst nogal wat ambiguïteit rond omdat de meeste seksuele handelingen 

buiten de openbaarheid plaatsvinden. Mannen en vrouwen zullen dus vaak een ander oordeel 

uitdrukken over wat de gangbare norm is, elk in hun eigen voordeel. 

In de markt heersen wetten van vraag en aanbod. Ons model schuift de hypothese naar voor 

dat de vrouwen het aanbod creëren, daar waar de man garant staat voor de vraagzijde. Uit de 

marktwetten volgt dat de prijs voor seks zal dalen indien het aanbod aan vrouwen de vraag 

van de mannen overstijgt. Het omgekeerde scenario speelt in het voordeel van de vrouw. 

Binnen de seksuele markt zal de prijs van seks dus diegene die in de minderheid is 

bevoordelen. 

Een andere wet van de markt die van toepassing is in de seksmarkt is de theorie rond 

schaarste. Het is zo dat bij een tekort aan middelen vervangingsmiddelen zullen gecreëerd 

worden die aangeboden worden tegen een lagere prijs. Op die manier kan ook prostitutie 

bekeken worden, het is een vervangingsmiddel tegen een lagere kost dan het geprefereerde 

alternatief. Dat alternatief is een seksuele relatie opbouwen met een geliefd iemand. Mannen 

gaan vaak over tot de aankoop van dergelijke vervangingsmiddelen, terwijl vrouwen zich 

ertegen verzetten omdat het een bedreiging voor hen inhoudt. Als de mannen hun bevrediging 

gaan zoeken in de prostitutie, zal de vraag naar hun eigen seksuele gunsten dalen waardoor 

ook de prijs die ze nog kunnen vragen zal zakken. 

Alhoewel er gesteld werd dat de prijs binnen een gemeenschap relatief constant was, kunnen 

fluctuaties echter niet helemaal vermeden worden. Zo zal onder andere de prijs stijgen als 

meerdere mannen eenzelfde vrouwen willen. Vrouwen zullen bijgevolg moeite doen om hun 

aantrekkelijkheid te vergroten, dit kunnen ze doen door zich te conformeren aan de lokale 

standaarden en normen over wat mooi wordt geacht. Ook rationele strategieën zoals voor 

zichzelf reclame maken door zich flirtend te gedragen, zich sexy te kleden, enz. kan de vraag 

verhogen. Over dit stimuleren van de vraag heerste lange tijd onenigheid, langs de ene kant 

klaagden feministen het feit aan dat vrouwen, die zich sexy wilden kleden, vaak ongewild het 

slachtoffer werden van mannelijke opdringerigheid. Ze verdedigden dan ook dat vrouwen de 

mogelijkheid moesten hebben zich te kleden zoals ze zelf wilden zonder daarbij die 

ongewenste mannelijke aandacht te trekken. Langs de andere kant waren er diegene die de 

mannen gelijk gaven en vonden dat het dragen van sexy kledij gelijk stond aan het aantonen 

van de seksuele beschikbaarheid.  
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De sociale ruiltheorie maakte een einde aan deze discussie door aan te tonen dat het rationeel 

is voor vrouwen om meer seksueel verlangen te stimuleren dan waaraan ze wensen te 

voldoen. Bovendien zou het niet logisch zijn indien ze op alle verkregen aandacht zouden 

ingaan als we weten dat de waarde van een goed staat of valt met de schaarste ervan. Hetgeen 

een man voor een vrouw wil uitgeven zal dus ook afhangen van de mate waarin de seksuele 

gunsten die verleend worden exclusief zijn. De reputatie van een vrouw bepaalt dus ook voor 

een deel haar prijs. 

Zolang de algemene vraag naar vrouwen relatief hoog is, zal de onderlinge competitiestrijd 

tussen vrouwen zich beperken tot het uitspelen van persoonlijke schoonheid en het behouden 

van een goede reputatie. Als de vraag begint te dalen zal de competitie allicht een meer 

vijandige vorm aannemen. 

 

4.1.3 Prostitutiediensten: een mannelijke afweging van utiliteiten 

 

Wanneer een getrouwde man geconfronteerd wordt met het verlangen naar wat variatie in zijn 

seksleven of seksueel gefrustreerd is, kan hij op verschillende manieren naar een oplossing 

zoeken. Hij kan een minnares gaan zoeken of een beroep doen op de diensten van een 

prostituee. De keuze kan gemaakt worden aan de hand van enkele overwegingen
44

. 

De keuze voor een minnares kan ten eerste ongewenste emotionele betrokkenheid met zich 

mee brengen. Bovendien is er gevaar dat de bestaande relatie met zijn vrouw in het gedrang 

komt als ze weet krijgt van zijn minnares. Tenslotte kan de tijd en moeite die gestoken moet 

worden in de zoektocht naar een minnares een belemmerende factor zijn. Als men een beroep 

doet op een prostituee zullen, behalve het gevaar voor de bestaande relatie, de andere kosten 

uitgesloten zijn. Ook voor mannen die niet in een huwelijksrelatie zitten, biedt een prostituee 

dezelfde voordelen. Ze behouden een emotionele afstandelijkheid en de relatieve zoekkosten 

naar een sekspartner worden vermeden. 

De beslissing van de man om al dan niet voor de prostitutiediensten te kiezen, kan in een 

eenvoudig model gegoten worden, die de kosten en baten tegenover elkaar afweegt. Dit model 

werd opgesteld rond de gedachte van de utiliteitstheorie van von Neumann en Morgenstern
45

.  
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Ze ontwierpen oorspronkelijk de speltheorie waarin meerdere spelers een keuze moeten 

maken uit een aantal strategieën en waarbij de behaalde resultaten leiden tot een zekere 

uitbetaling. Deze potentiële winst staat gelijk aan de verwachte nutswaarde en het doel van de 

spelers is dit nut te maximaliseren. De speltheorie bestudeerde het gedrag dat mensen stellen 

wanneer ze dergelijke keuzes moeten maken.  

In het beslissingsprobleem worden dus verschillende structuren onderscheiden. Zo zijn er 

verschillende acties mogelijk, verder zijn er verschillende omstandigheden die elk 

gecombineerd gaan met andere kansen. Tenslotte zullen ook de consequenties en de 

waardering die eraan gegeven wordt verschillen. Eén van de criteria die bepaalt welke actie de 

beste is, is het maximaliseren van de verwachte waarde. Deze waarde staat voor de functie 

van de kans waarmee een bepaalde uitkomst kan optreden en de objectieve waarde die aan de 

uitkomst wordt toegekend. Soms is het echter niet mogelijk om dit in objectieve eenheden uit 

te drukken en is een omzetting naar een subjectieve waardering nodig, we noemen dit dan 

utiliteiten.
46

 

In het model die de beslissing van de man voorstelt, wordt zijn subjectief verwachte 

utiliteitsfunctie (SEU: subjective expected utility function) als volgt uitgedrukt
47

: 

 

SEU = U (S1x, S2x, Zx) + (1-p) U (S1y, S2y) – p(U( C ))                                                 (1) 

 

Hier staat: 

- U voor utiliteit 

- S1 en S2 voor de twee verschillende types van seksuele activiteit: de man heeft de 

keuze tussen een partnerrelatie (x) en/of een betaalde sekspartner (y) 

- Z voor de andere bronnen van utiliteit die voortkomen uit een partnerrelatie, zoals het 

hebben van kinderen 

- p voor de waarschijnlijkheid, die is exogeen bepaalt 

- C voor de potentiële kost die een betaalde sekspartner met zich meebrengt als het 

bezoek aan de prostituee aan het licht komt, deze schade drukt men monetair uit (bv. 

geldverlies door scheiding, minder verdienen door verlies van reputatie,…) 
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Formule (1) is de utiliteitsfunctie die aanneemt dat er een waarschijnlijkheid is dat mensen 

betalen voor seks. Als mensen dit niet zouden doen, zou de functie vereenvoudigd kunnen 

worden tot: U (S1x, S2x, Zx).                                                                                                (2) 

Dus als (1-p) U (S1y, S2y) – p(U( C )) > 0                                                                          (3) 

dan loont het te consumeren in de markt van de betaalde seks.   

De waarde van formule (3) zal toenemen als de utiliteit van seks met de relatiepartner daalt, 

verder zien we dat bij de beslissing vooral rekening wordt gehouden met de mogelijke 

risico‟s. 

 

4.1.4 Prostitutie: een vrouwelijke afweging tussen de huwelijks- en de seksmarkt 

 

4.1.4.1 Onderzoek 

 

In dit onderdeel zal het fenomeen van de prostitutie bestudeerd worden in het licht van een 

puur economische studie. Het prostitutiesysteem wordt als een markt gezien, waarbinnen de 

wetten van vraag en aanbod gelden. Tevens gaat men op zoek naar het marktevenwicht en 

kijkt men hoe de prijs tot stand komt.  

In verband met prostitutie zijn er in de uitgevoerde economische studies twee grote domeinen 

te onderscheiden. Enerzijds zijn er studies die handelen over vraag en aanbod van prostitutie 

en aantonen dat er gelijkenis is met andere markten. Anderzijds zijn er economische studies 

over de misdaad die de kosten en baten analyseren voor een verbod op prostitutie. 

Het bekendste economische werk over prostitutie is dit van Edlund en Korn
48

 uit 2002. Ze 

vertrokken van de volgende ideeën over prostitutie: het vereist weinig vaardigheden, het is 

arbeidsintensief, het is vrouwelijk en het is goed betaald. Daarnaast stellen ze dat een vrouw 

ofwel een prostituee (kenmerkend is dat zij niet-reproductieve seks heeft in ruil voor geld, 

men benoemt het met de term commerciële seks) is, ofwel een echtgenote (hier gaat het om 

reproductieve seks). Daaruit volgt dat indien het huwelijk een bron van inkomsten is voor de 

vrouw, de prostituee de gemiste voordelen van de huwelijksmarkt moet compenseren. In hun 

model zal de prijs voor prostitutie gebaseerd zijn op de prijs voor seks binnen een huwelijk 

plus het loon van de vrouw, als deze prijzen gelijk zijn wordt het marktevenwicht bereikt. De 

vraag zal dus afhangen van de prijs voor commerciële seks, de prijs voor seks binnen het 

huwelijk, het inkomen van de man en de proportie gehuwde en ongehuwde mannen.  
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Binnen dit model is de vraag van gehuwde mannen lager dan van de ongehuwde mannen, dit 

komt omdat de gehuwde man een lager beschikbaar inkomen heeft dan de ongehuwde man.    

 

4.1.4.2 Assumpties voor een economisch model 

 

Een cruciale assumptie voor het model is dat de vrouwen seks verkopen en de mannen het 

kopen. Men komt tot deze premisse door enkele bevindingen in verband met de reproductie: 

men stelt dat vruchtbare vrouwen schaars zijn, dat een kind slecht één gekende ouder heeft, 

namelijk de moeder en dat de man door het huwelijk de ouderlijke rechten krijgt over het kind 

dat gedragen werd door zijn echtgenote. 

De schaarste van vruchtbare vrouwen volgt uit het feit dat de investeringen van de vrouw in 

de zwangerschap en het kind, die van de man ver overstijgen. Om een evenwicht te verkrijgen 

in de kosten en baten van de paring en de voortplanting, zou de vrouw een compensatie 

moeten kunnen bekomen van de man. Het is echter zo dat mensen niet enkel paren, maar ook 

vaak trouwen met elkaar. Via het huwelijk betaalt de man dan een premie om als vader te 

mogen optreden. De basisidee hierbij is, zoals reeds aangehaald, dat een kind slecht één 

gekende biologische ouder heeft. Indien de man dus als vader wil erkend worden, moet hij 

daarover onderhandelen met de moeder. Het huwelijk echter heeft de man zonder tegenspraak 

het vaderschap, waaruit we kunnen verwachten dat de man bronnen zal aanbieden aan de 

vrouw in ruil voor het huwelijk omdat hij belang hecht aan die sociale erkenning van het 

vaderschap. 

 

4.1.4.3 Economisch model 

 

In het model werkt men met de volgende variabelen en gaat men uit van volgende gegevens: 

- N: grootte van de vrouwelijke populatie (men neemt die identiek aan de mannelijke 

populatie) 

- n: grootte van de groep prostituees 

- elke vrouw baart een kind 

- het huwelijk is monogaam 

- het kind behoort tot de beide ouders indien ze getrouwd zijn, zoniet krijgt enkel de 

vrouw de rechten over het kind 

- het hebben van kinderen is kostloos 

- zowel man als vrouw brengen een eenheid aan arbeid bij 
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-  er is een exogene arbeidsmarkt waarin mannen een loon y verdienen en vrouwen een 

loon w 

 

Men neemt aan dat de man zijn utiliteit (u) kan verkrijgen uit: 

- de kwaliteiten die een kind (k) hem bieden, wat voorwaardelijk is aan het huwelijk (m) 

- de commerciële seks (s) 

- andere consumptiegoederen (c) 

Dit wordt voorgesteld met de volgende formule: u = u(k(m), s, c). 

Vrouwen daarentegen halen hun utiliteit (v) enkel uit hun kinderen, wat niet voorwaardelijk is 

aan het huwelijk bij haar en uit consumptie. Hierbij is de formule: v = v(k, c). 

Verder kan een vrouw ervoor kiezen een gewone job uit te oefenen of te werken als 

prostituee. Indien ze voor een gewone job kiest, veronderstelt men dat ze ook zal trouwen wat 

niet het geval is bij een prostituee. 

 

De huwelijksmarkt 

Het huwelijk wordt gesloten in een competitieve markt, waarbij ook de idee heerst dat 

vrouwen verkopen en mannen kopen. Alle vrouwen worden geacht echtgenotes te zijn en de 

kwaliteit van het kind is een constante, ook de compensatie (Pm*) die betaald wordt aan de 

vrouw is voor iedere vrouw hetzelfde. Omdat vrouwen kinderen kunnen hebben ongeacht hun 

huwelijksstatus, bestaat de keuze tussen een leven als echtgenote of als prostituee enkel uit 

een vergelijking van het resulterende budget voor consumptie. 

Indien een vrouw ervoor kiest een echtgenote te zijn, kan haar budget geformuleerd worden 

als: c = Pm* + w. 

Voor een prostituee zal dit voorgesteld worden als: c = P*, waarbij P* staat voor de prijs van 

commerciële seks. 

Om een evenwicht te bekomen, moeten de inkomsten van beide activiteiten gelijk zijn: 

P* = Pm* + w                                                                                                                            (l)                                                                                               
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De seksmarkt 

Het aanbod (S: supply) van commerciële seks wordt voorgesteld als S(n) = n. 

De vraag (D: demand) voor commerciële seks wordt bepaald door de huwelijksstatus, de prijs 

en het inkomen van de man, wat neerkomt op D (y, Pm*, P*, n). Deze vraag kan echter 

opgedeeld worden in deze voortkomend van de ongehuwde mannen en deze van de gehuwde. 

Bij de eerste groep mannen moet geen geld uitgegeven worden aan het huwelijk (Pm* = 0). 

De seksmarkt is in evenwicht indien de vraag gelijk is aan het aanbod. De evenwichtsconditie 

legt impliciet de prijs op van de seksmarkt, die in functie staat van het aantal prostituees. 

    

Het evenwicht tussen de huwelijks- en de seksmarkt 

De auteurs definieerden het evenwicht tussen de huwelijks- en de seksmarkt als een situatie 

waarin een prostituee er strikt genomen financieel niet beter van af zou zijn als echtgenote, en 

omgekeerd. Dit kan voorgesteld worden als volgt: P* (n) = Pm* + w. We kunnen hierbij 

opmerken dat de situatie van de prostituee afhankelijk is van het aantal, terwijl dit bij de 

echtgenotes niet het geval is.  

Het evenwicht tussen de twee markten is stabiel indien dP*(n)/dn < 0. Dit betekent dat de 

verhouding in de veranderende afhankelijkheidsrelatie tussen P*(n) en n, wanneer in die 

variabelen oneindig kleine veranderingen optreden, onder het nulpunt blijft. Dit evenwicht 

blijft behouden indien een bijkomende prostituee het verzamelde aanbod van de commerciële 

seks meer doet stijgen dan de verzamelde vraag, wat betekent dat elke prostituee seks moet 

verkopen aan meer dan één man.    

 

4.2 Prostitutie door een sociologische bril 

 

Vele sociologen verwonderen zich over het feit dat een praktijk als de prostitutie, die in de 

westerse samenleving vaak afgekeurd wordt toch zo floreert. David Kingsley
49

 poogt dit te 

verklaren door de relatie tussen de prostitutie en andere instellingen te analyseren. 

Men vertrekt van het feit dat de menselijke seksualiteit een opvallende gelijkenis heeft met 

het seksuele gedrag van apen. Dit berust enerzijds op fysiologische en anderzijds op 

sociologische feiten. Door de fysische natuur is de vrouwelijke primaat permanent vruchtbaar 

in tegenstelling tot lagere diersoorten, dit verschil heeft een fundamenteel effect op de 
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samenleving waarin primaten en dus ook mensen leven. Het introduceert seks namelijk als 

een constant element in het sociale leven en het garandeert altijd wederzijdse toegankelijkheid 

tussen de seksen. Daarenboven zijn primaten uitgerust met een uitgebreider aanbod aan 

sensibiliteiten en kunnen ze complexere gevoelens gewaarworden, tevens duurt hun 

ontwikkelingsfase langer dan bij andere levende wezens. Deze meerwaarde aan 

eigenschappen heeft als resultaat dat het seksuele gedrag tussen primaten niet automatisch 

plaatsvindt, maar geassocieerd wordt met een heleboel niet-seksuele stimuli.  

Als we willen uitzoeken wat leidt tot een dergelijke seksuele conditionering moeten we een 

overstap maken van de fysiologische naar de sociologische feiten, want alhoewel onze 

voortplantingsfysiologie en neurale complexiteit de conditionering toestaat kunnen enkel 

sociologische krachten het afdwingen. Zuckerman
50

 stelt dat apen in een samenleving leven 

die gekarakteriseerd wordt door een systeem van dominantie. Primaten passen zich deels aan 

een dergelijk vijandig systeem aan door het uitspelen van hun seksualiteit. Dankzij de 

voortdurende seksuele prikkelbaarheid en de mogelijkheid om seksuele stimuli op 

verschillende, fijngevoelige manieren uit te spelen kan men door de seksualiteit op een juiste 

manier uit te spelen voordelen bekomen die men anders in een dominant systeem niet zou 

bekomen. Het basisprincipe van de prostitutie draait er ook om seksuele stimulatie te 

gebruiken in een dominant systeem om niet-seksuele doelen te bereiken. 

Prostitutie bij de mens kan echter niet simpelweg omschreven worden als het gebruik van 

seksualiteit om een hoger doel te bereiken. Dit zou immers een te groot deel van ons sociaal 

gedrag onder deze term doen vallen. Indien we zo kijken naar het basiselement van de 

prostitutie, namelijk als het verkopen van seks voor niet-seksuele doelen (geld) binnen een 

competitief systeem, onthult dit wel enkele belangrijke elementen. Zo karakteriseren we 

hiermee niet alleen de prostitutie, maar alle instellingen die seks omvatten (huwelijk,…).  

Prostitutie gelijkt dus goed op het gedrag dat we stellen binnen onze meest gerespecteerde 

instituten. Wat is dan het verschil? Kinsley stelt dat het verschil kan berusten op de 

functionele relatie die er is tussen de samenleving en de seksuele instituties. De instituties 

oefenen een controlerende functie uit om de sociale continuïteit te handhaven, wat er niet is in 

het geval van de prostitutie. De institutionele controle neemt drie vormen aan. Ten eerste staat 

ze seksuele intimiteit toe en moedigt ze ook aan, alhoewel het wel verplicht dat het gebeurt 

onder de vorm van een specifieke relatie zoals het huwelijk. In alle andere situaties 

ontmoedigt het seksuele relaties en ten slotte verbiedt het ook specifieke seksuele relaties, wat 
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vooral verwijst naar het taboe op incest. Men gaat er van uit dat een dergelijke controle nodig 

is om een sociaal systeem te laten voortbestaan. De instituties schuiven één seksuele functie 

prominent naar voor, de voortplanting. Hieruit volgt dat de sociale functie van de 

geslachtsgemeenschap in ruil voor geld als secundair en extrinsiek wordt aanschouwd.  

Bij commerciële prostitutie wordt seks door beide partijen gebruikt voor iets wat niet sociaal 

functioneel is. De ene doet het voor het plezier en de andere voor het geld. Het gaat om een 

onpersoonlijk contract in plaats van om een persoonlijke verbintenis. Deze kenmerken 

onderscheiden de prostitutie van de seksuele instituten die op voortplanting gericht zijn. 

Nu men prostitutie definieert als een contractuele relatie en seks geplaatst wordt binnen een 

economische relatie, zien velen deze economische factoren als de oorzaken van het kwaad. 

Kingsley vindt dit opmerkelijk en toont aan dat die factoren niet de enige oorzaken zijn en dat 

bovendien het wegnemen van die economische factoren geen garantie is voor de verdwijning 

van de prostitutie. 

De oorzaken vertakken zich tot buiten de economische sfeer, zo kunnen er drie gerelateerde 

oorzaken gevonden worden volgens hem. Ten eerste zijn er de oorzaken voor het bestaan van 

de prostitutie, ten tweede is er de totstandkoming van de prijs en waarde van prostitutie en 

tenslotte zijn er de verschillende redenen voor iedere particuliere instap in de prostitutie.  

Het bestaan van de prostitutie kan verklaard worden door zowel de fysiologische aard van de 

mens als door het karakter van de samenleving. Hoewel deze factoren de 

alomtegenwoordigheid van de prostitutie kunnen verklaren, kunnen ze dit niet voor de variatie 

in de prijs die betaald moet worden voor seks. Zoals eerder gesteld hangt deze prijs af van de 

lokale markt en ontstaat dit dus plaats- en tijdsgebonden. De instap van ieder individu op zich 

is dan weer het gevolg van ieders unieke levensgeschiedenis.  

Economische elementen alleen schieten dus ruim te kort om alles uit te leggen. Ook het 

verwijderen van economische motieven uit het systeem zijn niet in staat het prostitutiemilieu 

te minimaliseren, integendeel. Vaak gaat men uit van de gedachte dat meisjes in de prostitutie 

stappen uit economische noodzaak. Men redeneert dan dat een verhoging van hun lonen een 

rem zou zetten om voor een job in de prostitutie te kiezen. Een eerste sociologisch argument 

dat men hier onmiddellijk tegenin brengt is het feit dat de morele veroordeling meer zal 

doorwegen dan de financiële compensatie die men zal krijgen bij de keuze om al dan niet de 

stap te zetten tot de job. Zelfs indien de economische overwegingen doorslaggevend zouden 

zijn, klopt het voorstel niet dat men prostitutie zou kunnen elimineren door de lonen voor 

andere jobs te verhogen. In een competitief systeem zouden die stijgende lonen tot gevolg 

hebben dat het aanbod van prostituees vermindert. De resulterende schaarste zal de effectieve 
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vraag doen stijgen, alsook de vraagprijs. Dit marktfenomeen zal er voor zorgen dat werkende 

meisjes met een relatief hoog inkomen opnieuw verleid worden om in de prostitutie te 

stappen. 

Ook aan de vraagzijde zullen economische ingrepen niet voldoende zijn om deze te doen 

verdwijnen, omdat de vraag voor een deel resulteert uit een biologische appetijt. Als alle 

andere bronnen om de verlangens te bevrediging falen kan de prostitutie een oplossing 

aanreiken. Naast loutere seksuele bevrediging kunnen de hunkering naar variëteit, perversie, 

mysterie, provocatieve en een betrekking zonder verdere zorgen en verplichtingen bronnen 

van motivatie zijn. Er lijkt dus geen enkele reden te zijn om aan te nemen dat een verandering 

in het economische systeem de vraag- of aanbodzijde zou doen verdwijnen. 

Indien we toch een sociaal systeem willen bedenken waarin de motivatie voor prostitutie 

afwezig zou zijn, dan zou dit een systeem van absolute seksuele vrijheid moeten zijn. Dit 

brengt twee gevolgen met zich mee. Zo zou de institutionele controle van de seksuele 

expressie niet meer mogelijk zijn, waardoor de betekenis van het huwelijk verloren zou gaan. 

Bovendien veronderstelt dit dat alle seksuele verlangens wederzijds complementair zouden 

moeten zijn. Want als een persoon zich seksueel aangetrokken voelt tot een andere, die echter 

geen verlangen ondervindt, kan daaruit frustratie en machtsmisbruik ontstaan om de ander 

toch te laten instemmen. Dit is echter niet het scenario dat men wenst te bekomen. We voelen 

aan dat iedere samenleving controle nodig heeft, ook wat betreft de seksuele handelingen, om 

de sociale orde te bewaren. 

Toch zijn er de laatste decennia veranderingen te merken in verband met de 

institutionalisering van seks en is er meer seksuele vrijheid. De opkomst van die vrijheid lijkt 

samen te hangen met de groeiende individualisering in een steeds complexer wordende 

samenleving, waarbij specificatie, urbanisatie en anonimiteit de overhand krijgen. Het zal 

echter nooit zover komen dat de seksuele vrijheid de prostitutie volledig zal vervangen.   
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4.3 De marxistische ideologie als invalshoek 

 

4.3.1 Inleiding 

 

In het werk Das Kapital 
51

 uit 1867, stelt Karl Marx dat een kapitalistische ruileconomie 

onvermijdelijk tot klassentegenstellingen en exploitatie van arbeiders leidt. Door de 

klassenconflicten zullen de arbeiders in opstand komen en als overwinnaars uit de strijd 

komen. 

Centraal in zijn uitgewerkte analyse staat de arbeidswaardeleer. Daarin wordt gesteld dat de 

objectieve waarde van goederen wordt bepaald door de hoeveelheid erin verwerkte arbeid. 

Enkel de arbeid is dus productief, dit in tegenstelling tot het kapitaal, de geproduceerde 

productiemiddelen, die slechts een waarde heeft gelijk aan de kosten van de erin vervatte 

arbeid. De waarde van de arbeid bestaat voor een deel uit dat wat nodig is voor het 

voortbestaan ervan en uit het loon dat de arbeider krijgt. Daarnaast is er nog de 

surpluswaarde, die de kapitalist zich tracht toe te eigenen. Dit systeem van toe-eigening van 

de arbeid, wordt gezien als uitbuiting van de arbeid en vormt de centrale drijfveer in de 

kapitalistische productiewijze.      

Dit idee van uitbuiting („exploitation‟) en de vervreemding („alienation‟) die daaruit volgt, 

zijn voor ons model interessant. Ze worden hieronder even kort toegelicht: 

- Exploitation: Marx verwees naar de uitbuiting van een volledige laag of klasse van de 

samenleving door een andere. Hij ziet dit als een inherent kenmerk van het kapitalisme 

en de vrije markt. De winst die de kapitalist zich toe-eigent bestaan uit het verschil 

tussen de waarde van het product die de arbeider heeft gemaakt en het loon die de 

arbeider ervoor ontvangt. Het kapitalisme functioneert dus op een systeem waarbij de 

arbeiders systematisch een lager loon krijgen uitbetaalt dan wat de eigenlijke waarde 

is van hun arbeid, zodat de kapitalistische klasse winst verkrijgt.  

- Alienation: Marx had deze term van Feuerbach overgenomen waarmee deze verwees 

naar de verwording van de producten van het sociale of individuele menselijke 

handelen tot dingen, deze staan dan onafhankelijk van de mens en gaan hem 

uiteindelijk domineren. Marx was er van overtuigd dat dit een systematisch resultaat 

was van het kapitalisme. Onder het kapitalisme waren de voordelen van de productie 

voor de werkgever, zo eigende hij zich de meerwaarde toe die gecreëerd werd door 
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anderen. De vervreemding slaat op de objectieve kenmerken van iemands situatie, er 

hoeft dus niet noodzakelijk een gevoel van vervreemding te zijn. 

Marx kenmerkte het kapitalisme als een politiek-economische stroming gebaseerd op privé-

eigendom van de productiemiddelen. Zij die deze middelen in eigendom hebben, mogen ook 

de opbrengst van deze middelen hun eigendom noemen. 

 

4.3.2 Het ‘goed’ in de prostitutie: het lichaam of een dienst? 

 

De marxistische traditie heeft felle kritieken op de markt en de rol van de commodificering 

gegeven. Zo zorgde ook de uitbreiding van de marktruil naar één van de meest intieme 

domeinen van het leven, namelijk de seksualiteit voor veel ophef. Voor marxisten is 

prostitutie een fenomeen dat toegenomen is met de verspreiding van de kapitalistische 

markten. Een punt die in debatten vaak voor discussie zorgde was de vraag wat de specifieke 

rol van de commodificering is en hoe „een goed‟ binnen de prostitutie begrepen moet 

worden.
52

  

In de discussies staan twee visies tegenover elkaar. Omdat Marx één van de belangrijkste 

theoretici is op het gebied van goederenproductie- en distributie wil van der Veen de 

verschillende visies analyseren aan de hand van zijn werken. 

Als men de visie volgt van de radicale feministen
53

 bekijkt men prostitutie als het verkopen 

van het vrouwelijke lichaam en bijgevolg ook van het vrouwelijke zelf. Als alternatief zou 

hetgeen verkocht wordt gewoon kunnen gezien worden als een dienst zoals vele andere. Wat 

prostitutie echter problematischer maakt dan die andere diensten is dat het hier niet gewoon 

om het gebruik van het menselijk lichaam gaat, maar meer specifiek om het seksuele gebruik 

van het vrouwelijke lichaam. Seksualiteit wordt aanzien als het meest intieme aspect van de 

zelf van een mens. Het maakt er integraal deel van uit en kan er onmogelijk los van worden 

gezien. Bijgevolg verkoopt een prostituee met haar lichaam tevens haar zelf mee. De vrouw 

kan hier psychologisch weerstand tegen bieden door zichzelf te distantiëren van het seksuele 

gebruik. Het lichaam transformeert hierbij tot een object, het wordt vervreemd tot een ding. 

Terwijl deze opdeling voor de vrouw van vitaal belang kan zijn om het werk te blijven doen, 

is het proces van objectivering ook bijzonder destructief voor de menselijkheid van de vrouw.  
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Een totaal andere visie wordt verdedigd door de seks radicalen en de verdedigers van de 

prostitutierechten
54

. Hetgeen verkocht wordt in de prostitutie kan volgens hen wel gezien 

worden als een gewone dienst, er is immers veel werk, vaardigheid, techniek en ervaring mee 

gemoeid. Bovendien is de levering van de dienst afgelijnd en is er op voorhand over 

onderhandeld. Volgens hen is er geen sprake van een eenzijdig gebruik van het lichaam omdat 

sekswerkers duidelijk onderhandelen over de specificiteit van de dienst, de duur van de dienst 

en ze zijn in staat om bepaalde klanten of diensten te weigeren. Het proces van objectivering 

is voor hen een teken van professionalisme en het slaat niet op dehumanisering.  

In de visie van de radicale feministen zien we vooral de invloed van de vroege werken van 

Marx doorsijpelen, alhoewel de marxistische kritiek volgens hen vaak nog tekortschiet. Er 

wordt vaak te veel gefocust op de uitbuiting en vervreemding en te weinig op de 

onderdrukking van de vrouw in het bijzonder.  

De klassieke marxistische opvatting over prostitutie volgt uit het volgende gezegde van Marx:  

 

Prostitution is only a specific expression of the general prostitution of the labourer. 
55

 

 

Volgens de feministe Carole Pateman
56

 zijn er echter enkele significantie verschillen tussen 

een prostitutiecontract en dat van een werknemer. Het contract van een prostituee wordt 

afgesloten met een mannelijke gebruiker en niet met een werkgever. Bovendien kan de 

prostituee een betaalde arbeidster zijn, maar ook een private onderneming runnen op kleine 

schaal. Andere verschillen zijn echter relevanter. Zo heeft de klant die een contract met de 

prostituee aangaat, net zoals een werkgever, het zeggenschap over het gebruik van haar 

lichaam gedurende de tijd van het contract. Het verschil is dat de klant enkel geïnteresseerd is 

in het lichaam van de vrouw, terwijl de werkgever alleen interesse heeft in de voordelen en 

winst die het lichaam hem oplevert. De visie van de radicale feministen, beïnvloedt door het 

vroege marxisme, valt op door haar reductionistische kijk op het zelf, het verkopen van de 

seksualiteit wordt gezien als het definiërende kenmerk van de persoon. Een sekswerker wordt 

totaal vereenzelvigd met die ene identiteit, de mogelijkheid dat ze daarnaast haar identiteiten 

kan hebben als moeder, zuster, dochter, enz. wordt genegeerd. Het is dus een verhaal waarin 

de vrouw de rol van slachtoffer krijgt en onderdrukt wordt door de mannelijke dominantie. 
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Plaats voor empowerment van de vrouw is er niet. Deze mogelijkheid om macht te verwerven 

is er bij de seksradicalen wel. 

Een bijkomend beslissingscriterium om een goed als lichaam of als dienst te bestempelen is 

de visie die gehanteerd wordt op het beleven van plezier.  

 

4.3.3 Prostitutie door een marxistische bril 

 

Wanneer we de marxistische theorie willen toepassen op het debat moeten we oog hebben 

voor de evolutie die het denken van Marx heeft ondergaan. In zijn eerste geschriften kantte hij 

zich vooral tegen de algemene commodificering, hieraan kunnen we de theorie koppelen die 

stelt dat prostitutie het verkopen is van het lichaam. In latere werken ging hij eerder kritisch in 

op het klassendiscours, waar de theorie van prostitutie als het verkopen van een dienst beter 

bij aansluit. 

In zijn beginnende werken gebruikte Marx de term prostitutie als een metafoor om het 

kapitalisme mee te theoretiseren. De metafoor omvat twee verschillende lichamen: enerzijds 

een werkend en gecommodificeerd lichaam en anderzijds een verlangend en consumerend 

lichaam. Het werkende lichaam wordt voorgesteld door de prostituee die haar lichaam 

verkoopt en op die manier een goed of object wordt. Het verlangende lichaam, de klant, is een 

gevoelsmens met noden, emoties, passies,… De twee lichamen samen vormen de relatie 

tussen prostituee en klant, die een metafoor voor het economische lichaam leveren waarin de 

goederen objecten van verlangens zijn en de commodificatie de drijvende kracht is van het 

kapitalisme. Zoals eerder aangehaald is de prostitutie enkel een specifieke uitdrukking van de 

algemene prostitutie van de werknemer en de metafoor geldt dus als algemene metafoor van 

het werkende lichaam. De werknemer staat dan op de plaats van de prostituee, die zijn 

lichaam niet verkoopt aan een klant maar aan de kapitalist. Binnen het kapitalisme levert niet 

alleen de arbeid goederen op die verkocht kunnen worden, maar wordt de arbeid zelf ook een 

goed. In het produceren van een object (een goed) bekleedt het subject (de werknemer) het 

object met zijn essentie. In dit proces wordt de werknemer geobjectiveerd, alhoewel hij er 

terzelfder tijd ook van distantieert omdat de kapitalist het geproduceerde object uiteindelijk 

voor zichzelf toe-eigent wat resulteert in een vervreemding van de arbeider. Net als de 

radicale feministen ziet Marx prostitutie als de verkoop van het lichaam en brengt het 

objectivering, vervreemding en ontmenselijking met zich mee. 
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Net zoals bij de radicale feministen ziet van der Veen enkele beperkingen in het metaforisch 

gebruik van prostitutie om theoretische inzichten voort te brengen over het proces van 

commodificering.  

Ten eerste focust de analyse maar op één element dat gepaard gaat met het kapitalisme, 

namelijk de markt, terwijl over klassenprocessen niet gesproken wordt. Bovendien brengt de 

metafoor een humanistisch discours voort, er wordt gefocust op het individu, het lichaam, op 

noden en verlangens. Zo wordt de mens en vooral het lichaam in het midden van het 

universum geplaatst, dat aan strenge reguleringen wordt onderworpen. De individuen worden 

gedepersonaliseerd en omschreven in bepaalde karakteristieken, die het object van de 

aandacht worden. De kapitalist krijgt eigenschappen opgespeld als onbetrouwbaar, hebzuchtig 

en nietig, terwijl de werknemer gedehumaniseerd wordt tot een dier of object. Tenslotte is de 

metafoor te eng geconstrueerd rond de tweedeling object versus subject, wat gevolgen heeft 

voor de conceptualisering van de economie. De consument, als kapitalist of klant, vult de 

dominante en mannelijke positie in van subject, hij is het actieve, controlerende en 

verlangende lichaam. De werknemer of prostituee vult daarentegen de onderdrukte en 

vrouwelijke positie van object in, zij is een passief en onderdrukt goed. In de werkelijkheid 

merken we eerder een voortdurende slinger op tussen subject en object, tussen het mannelijke 

en vrouwelijke en tussen dominantie en onderdrukking. De noden en verlangens van de 

consument (als klant) maken hem kwetsbaar voor het goed, want hoe meer goederen de 

consument koopt om aan zijn noden te voldoen, hoe meer hij zal moeten werken om ze te 

kunnen verwerven. Dit reduceert hem echter zelf tot de status van een goed. Zo is ook de 

kapitalist afhankelijk van de consumenten die zijn goederen moeten willen kopen en van de 

arbeiders die ze moeten produceren. 

In de latere werken van Marx, waaronder Das Kapital en Theories of Surplus-Value, bemerkt 

men een afkering van het humanistische discours, waarin hij vooral termen als subject en 

object in de mondt nam. De nieuwe centrale concepten in Marx zijn analyse zijn nu 

gebruikswaarde, ruilwaarde, abstracte arbeid en arbeidskracht. 

Arbeidskracht stond voor de mogelijkheid om te werken gedurende een specifieke periode 

aan een zekere intensiteit, het concept klasse werd gezien als een proces van productie, 

aanwending en verdeling van de surplus aan arbeid. Om te overleven en zichzelf te 

reproduceren moet een werknemer een zekere hoeveelheid arbeid neerzetten, elke bijkomende 

uitgave aan arbeidstijd betekent een surplus aan arbeid. In een uitbuitende klassenstructuur 

wordt deze surplus toegekend aan een derde partij, de werkgever of kapitalist. Het grote 

verschil met zijn vroege visie is dat het kapitalisme nu opgevat is als een proces. 
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Aan de hand van de nieuwe concepten kunnen we prostitutie als een dienst benaderen. Het is  

een dienst die geproduceerd wordt door een arbeidskracht en gekocht wordt door een  

klant. Meer specifiek is het de eigenaar van bijvoorbeeld een bordeel die de tijdelijke  

arbeidskracht van de prostituee koopt en die dan doorverkoopt aan de klant, waarop hij  

winst maakt en de voordelen voor zich houdt. Door de winst die de eigenaar maakt kan hij  

nieuwe diensten opkopen en zo houdt hij zijn handel draaiende. In dit proces zijn  

twee scenario‟s te onderscheiden, langs de ene kant is er de klant die de prostitutiediensten - 

het product van de arbeid – koopt, waarbij geen klassenproces aan de gang in tussen de  

consument en de prostituee. Langs de andere kant hebben we de kapitalist, die de  

arbeidskracht van de sekswerker koopt en terug verkoopt als een goed voor consumptie. Het  

is door de consumptie van dit goed - de arbeidskracht - dat in een kapitalistisch  

klassenproces een meerwaarde ontstaat, die wordt toegeëigend en verdeeld door de  

kapitalische werkgever. 

Om aan de hand van de voorgaande uiteenzettingen te bepalen of het goed nu een lichaam dan  

wel een dienst is, is gevaarlijk. Beide visies zijn overdeterministisch, vooral wat het  

klassenconcept betreft. Als we wat verder nadenken, zien we dat er verschillende  

mogelijkheden zijn om het klassenproces in te vullen en dat er steeds andere besluiten 

uit zullen volgen. Om dit te verduidelijken schets van der Veen drie vormen van  

prostitutie waarin het klassenconcept voorkomt en waarbij het goed telkens een andere  

vorm aanneemt. Als een eerste vorm stelt ze prostitutie voor als slavernij, waarmee ze  

doelt op het feit dat een prostituee eigendom wordt van iemand anders gedurende een lange  

periode. De eigenaar kan de prostituee hierbij laten werken in door hem bepaalde  

condities, tevens het surplus innen en slechts een minimale waarde aan de prostituee  

besteden, net voldoende om in haar onderhoud te voorzien. De meerwaarde die wordt  

geproduceerd wordt verdeeld onder verschillende mensen die betrokken zijn  

bij de slavernijpraktijken, zoals bewakers, politie en rechters die omgekocht worden,  

enz. Onder dergelijke omstandigheden heeft de prostituee niets te zeggen over haar eigen  

lichaam, en is het geproduceerde en verkochte goed duidelijk 'een lichaam' die te koop  

wordt aangeboden. 

Kijken we daarnaast naar een kapitalistische, uitbuitende klassenstructuur, dan zien we  

reeds enkele essentiële verschillen. In een dergelijk proces koopt een derde partij  

(een werkgever) de arbeidskracht van een sekswerker (de arbeider) en verkoopt dit als een  

goed aan anderen (de klanten). Voorbeelden hiervan zijn onder andere bordelen, escorte  

agentschappen, ... De werkgever betaalt de arbeider hier wel een loon, maar die  
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representeert slechts gedeeltelijk de totale waarde die de arbeider bijdraagt aan de  

onderneming. Hij houdt dus voor zichzelf nog een surplus over, die hij ondermeer  

spendeert aan adverteerders, rekruteerders, veiligheidsmaatregelen, ... In dit proces zijn  

de arbeiders vrij om hun arbeidskracht te verkopen in ruil voor een loon en vrij om te  

werken voor een bepaalde werkgever. In de praktijk zien we wel dat de werkgever de 

surpluswaarde zal trachten te maximaliseren door zijn arbeiders meer uren te laten  

werken of de arbeidskracht op te drijven, zo zal er gevraagd worden meer klanten in een  

kortere tijd te dienen, meer diensten aan te bieden en dergelijke. Daarnaast is het  

mogelijk dat de prostituee ook vanuit de klanten druk ondervindt om de arbeid op te  

drijven, vooral als de fooien die ze van hen ontvangt haar loon overstijgen. Theoretisch  

gezien kan een sekswerker in een kapitalistische onderneming op elk moment uit de job  

stappen, alhoewel die mogelijkheid ook vaak afhangt van de alternatieve arbeidsopties die  

voorhanden zijn. 

Als een derde vorm van prostitutie bespreekt ze de zelfstandige werkvorm, die ook weer  

een andere invulling geeft aan het goed. In het klassenproces dat hier voortgebracht  

wordt is diegene die de arbeid levert en de meerwaarde ervan opstrijkt één en dezelfde  

persoon. De producent kan de aard van de arbeid en de relatie met de klant volledig zelf  

bepalen: wat wordt verkocht, waar, wanneer, aan wie, op welke manier en aan welke prijs.  

De verkoop van seksuele diensten kan in zo een situatie als versterkend ervaren worden,  

het goed die verkocht wordt zal een duidelijke gedefinieerde dienst zijn eerder dan een  

onbeperkte toegang tot het lichaam. Ondanks het zelfstandige statuut kan men toch een  

druk ervaren om bepaalde specifieke diensten te verlenen, daarnaast kunnen ook culturele  

stigma's en criminalisering het goed determineren. 
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5. Prostitutie vanuit een morele invalshoek 

 

5.1 Moraliteit van de markt  

 

Monica Prasad wees er in haar onderzoek op dat het van belang is de rol van de klant in het 

prostitutiediscours niet over het hoofd te zien
57

. Zo zorgt het negeren van de vraagzijde ervoor 

dat die lijkt genaturaliseerd te zijn en iets is wat biologisch gezien niet vermeden kan worden. 

Belangrijker is dat men door de eenzijdige benadering van prostitutie niet meer stil staat bij 

het feit dat het hier niet alleen om een gecriminaliseerde seksuele activiteit gaat, maar 

eveneens om een economische ruil. In het prostitutiemilieu is seksualiteit niet langer een gift, 

maar een goed dat in een ruilactie aangeboden wordt tegen een geldsom. Prasad probeert aan 

de hand van interviews met klanten aan te tonen dat de ruil van goederen in een 

markteconomie niet enkel gezien moet worden in termen van zelfinteresse, maar eveneens 

gerechtvaardigd wordt op morele gronden. De rechtvaardiging van de marktruil als een 

moreel goed gebeurt voornamelijk door de democratische context ervan en het vervallen van 

de ambiguïteit en de hypocrisie. Deze redenen worden verder wat meer uitgebreid behandeld. 

Deze morele rechtvaardiging geldt ook voor de seksuele commerciële ruil. Met dit idee staat 

ze kritisch tegenover de theorieën betreffende de morele economie. Dergelijke theorieën 

maken in de loop van de geschiedenis een tweedeling tussen samenlevingen voor het ontstaan 

van de markt en diegene die erna zijn gekomen. In samenlevingen van voor de markt zag men 

de economie als ingebed in de brede sociale normen die toen heersten. Ideeën van 

rechtvaardigheid en liefdadigheid hadden voorrang op de economische logica. In de overgang 

naar een markteconomie wordt de markt een autonome en zelfregulerende kracht, hierbij 

hangt de ruil niet langer af van iemand zijn sociale status. Ook de prijs komt los te staan van 

de sociale conceptie over het goede.  

De bedenkers van de morele economie sloten zich niet aan bij het idee van de homo 

economicus, dat stelt dat menselijke wezens altijd en overal begrepen kunnen worden als 

rationele actoren die er op uit zijn hun utiliteit te maximaliseren. Volgens de voorstanders van 

de morele economie is er dan ook geen mogelijkheid voor een eventuele samenhang tussen de 

markt en moraliteit, hoewel Prasad wil aantonen dat het wel kan.  
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De participanten van de markt zien het kopen en verkopen van goederen in morele termen, ze 

beschouwen zichzelf als een actor die deelneemt aan een moreel verantwoorde handeling.  De 

handeling die ze stellen op de markt wordt gerechtvaardigd door het contract dat ze tussen 

beiden afsluiten. Het stelt beide autonome partijen gelijk, het maakt de verplichtingen 

duidelijk en vermijdt opportunisme en hypocrisie.  

Markteconomieën zijn dus als het ware ingebed in hun eigen morele systeem, één die 

representatief staat voor democratie, formele economische gelijkheid, de rechten van het 

individu en wederkerigheid. 

Het gestelde onderscheid tussen de morele economie en de markteconomie wordt verder 

getypeerd door verschillende paradigmatische vormen van transacties. Binnen de morele 

economie staat de giftrelatie
58

 centraal, terwijl dit binnen de markteconomie een ruilrelatie is. 

Antropologen hebben zich verdiept in de studie van de verschillen tussen beide vormen van 

relaties. Wanneer men de ruil van goederen in grote lijnen samenvat gebruikt men vaak de 

terminologie van Marx. Het gaat om een ruil van vervreemdbare dingen tussen 

onderhandelaars die in een staat van wederzijdse onafhankelijkheid zijn. Een gift daarentegen 

vindt plaats tussen actoren die zich in een gevestigde sociale relatie bevinden en het 

heraffirmeert tevens die relatie. De giftrelatie is gebaseerd op onuitgesproken regels en codes, 

terwijl er bij de ruil vooraf duidelijke regels zijn gespecificeerd.  

De studies deden de antropologen besluiten dat de positieve waardering van de giftrelatie 

boven de ruilrelatie gerelativeerd moet worden. Ze stelden dat de giftrelatie zowel gebaseerd 

kan zijn op eerlijkheid en altruïsme, maar evengoed gestoeld kan zijn op egoïsme. Zo kan 

men zich voordoen als de goede vriend, terwijl men feitelijk alleen maar uit is op de 

voordelen die deze schijnbare vriendschap hem oplevert. Dergelijke hypocrisie kan bij een 

ruilrelatie niet voorkomen omdat een dergelijke transactie geen vormen van altruïsme, 

dankbaarheid of sentimentaliteit impliceert en deze bijgevolg ook niet kunnen geschonden 

worden. 

Prasad meent door de afwezigheid van ambiguïteit, de democratische context en de 

onmogelijkheid tot hypocrisie te mogen besluiten dat moraliteit en marktruil wel degelijk 

kunnen gelinkt worden aan elkaar.  

Om haar resultaten verder te ondersteunen voerde ze een klein empirisch onderzoek uit, ze 

interviewde 39 personen die in een beslissingssituatie zaten om al dan niet beroep te doen op 

prostitutiediensten. Haar doel was te weten te komen hoe de koop van seksuele diensten 

                                                 
58

 Voor verdere informatie zie Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés 

archaïques (L‟Année Sociologique, 1924). 



Prostitutie en de markt. Over de prostituant als klant. 

50                                                                                                                                                    

gezien werd door de kopers zelf. Ze wou dus geen beeld geven van hoe iemand klant wordt, 

maar licht werpen op de ideologische gronden van een marktruil. 

Ze stelde haar onderzoek op rond een vijftal vragen: 

1) Hoe bereikt informatie over prostitutie de potentiële klanten? 

2) Wat motiveert de eerste instemming? 

3) Hoe werd over de transactie onderhandeld? 

4) Wat is determinerend in de evaluatie van de eerste betrekking en voor het feit of het 

zal herhaald worden? 

5) Hoe worden klanten „vaste klanten‟ en hoe verzoenen ze voor zichzelf hun 

handelingen met de heersende sociale afkeuring van prostitutie? 

Uit haar onderzoek leidde ze twee soorten bevindingen af, langs de ene kant waren er 

bevindingen die gerelateerd konden worden aan de specifiek gestelde vragen en ten tweede 

waren er resultaten van een bredere sociologische waarde.  

De belangrijkste bevindingen die aan de vragen waren gerelateerd waren de volgende: 

1) Informatie over prostitutie is wijd verspreid, vooral de lokale media is een belangrijke 

bron. Men gaat er vaak vanuit dat de criminalisering van de prostitutie de actoren 

dwingt te adverteren op subtiele en verborgen manieren. Dit blijkt echter niet zo te 

zijn. Informatie over prostitutie wordt ingewonnen op manieren zoals men zich 

informeert over andere goederen op de markt. De kennis over het prostitutiemilieu is 

bij de meesten wel beperkt, en wordt aangevuld via ervaring. De minst ervarene 

koppelen prostitutie steeds aan straatprostitutie, terwijl dit voor de meer ervaren 

mannen als saai en marginaal wordt beschouwd. 

2) Motivaties voor de eerste keer omvatten hoofdzakelijk seksueel verlangen, 

nieuwsgierigheid en de wens voor een moreel neutrale seksuele ruil. De meerderheid 

van de mannen in het onderzoek gaven sociale redenen in plaats van biologische 

redenen als motivering. Hoewel de motivering verschillend was van persoon tot 

persoon, gaven de meesten unaniem aan dat er een gebrek aan kennis was over de rol 

die ze moesten innemen. 

3) In de onderhandeling tussen prostituee en klant is men niet bezorgd om de 

ordehandhaving. Door de criminalisering verwacht men dat er duidelijk onderhandeld 

wordt over transactie, dit bleek echter maar bij een minderheid het geval te zijn. 

4) Het al dan niet herhalen van de handeling lijkt af te hangen van de specifieke 

prostitutievorm (straatprostitutie, escorte, …). Diegene die ervoor kozen nogmaals 

gebruikt te maken van de diensten van een prostituee gaven als belangrijkste reden 
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daarvoor het ervaren genot op. Net zoals bij andere goederen op de markt, zal men 

opnieuw tot de aankoop overgaan indien de verwachtingen die men erover had 

bevredigd werden. 

5) Het al dan niet worden van een vaste klant lijkt samen te hangen met het hebben van  

de opvatting dat prostitutie als een dienstverstrekking niet fundamenteel verschilt van 

andere aangeboden diensten. Vele van de vaste klanten benadrukken hun 

tevredenheid omtrent de professionele werking van de prostitutie. 

Hoewel deze resultaten subjectief zijn, geven ze toch een beeld van de heersende visie op 

de commodifering van liefde en seks in het late kapitalisme. De andere resultaten tonen 

aan dat de klanten de ruil van seks voor geld positief waarderen omdat het een alternatief 

biedt voor de moeilijkheden en verplichtingen van de giftrelatie en de hypocrisie die dit 

mee kan brengen binnen een huwelijk. Tevens creëert het een formele gelijkheid tussen de 

participanten in de transactie.  

De ervaringen van de geïnterviewden suggereren dus dat de ruil binnen de prostitutie 

doordrongen is door markttendensen en dat het hele gebeuren gerechtvaardigd wordt in 

morele termen.  

 

5.2 Vraag en aanbod: wat creëert wat? 

 

Alhoewel uit het tweede hoofdstuk volgt dat er een verandering in levenswijze en 

gedachtegang onder de bevolking aanwezig lijkt te zijn, wat een meer open en laksere 

houding tegenover onder andere het prostitutiemilieu met zich meebrengt, blijft de houding 

ten opzichte van het ganse gebeuren nog steeds zeer ambivalent. Prostitutie blijft bij velen een 

begrip die meteen aan iets wat „fout‟ is wordt gekoppeld. Ook al vindt men het persoonlijk in 

principe geen echt schandaal, toch sluit men zich vaak aan bij de heersende mening van de 

meerderheid.  

Vooral tijdens de laatste jaren, met de steeds toenemende ongelijkheid tussen noord en zuid 

en de onvermijdelijke vlucht van migranten op zoek naar een betere wereld, wordt het 

prostitutiemilieu opnieuw meer en meer een verwerpelijk fenomeen. Ten dele wordt deze 

houding ingegeven door de link die men legt tussen de prostitutie en de mensenhandel. Het is 

inderdaad een feit dat vele jonge meisjes uit minder ontwikkelde landen naar hier worden 

gelokt en uiteindelijk belanden in gedwongen prostitutie. Verder is de negatieve stempel die 

de prostitutie vaak krijgt te wijten aan de visie van de radicale feministen, die prostitutie niet 
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los willen en kunnen zien van een praktijk waartoe men gedwongen wordt. Tevens houdt het 

volgens hen steeds een vervreemding van het lichaam in. Carole Pateman is zo één van die 

denkers en omschrijft haar houding ten opzichte van prostitutie als volgt: 

 

“Prostitution remains morally undesirable … because it is one of the most graphic examples 

of men’s domination over women.”
59

 

 

Tegengesteld aan deze visie van de radicale feministen staan de postmoderne ideeën, daarin 

worden de seksuele praktijken die binnen de prostitutie plaatsvinden allerminst als 

onderdrukkend ervaren. Eén van de vertegenwoordigers stelt het als volgt: 

 

“the referent the flesh-and-blood female body engaged in some form of sexual interaction in 

exchange for some kind of payment, has no inherent meaning and is signified differently in 

different discourses”
60

  

 

Deze postmoderne visie lijkt samen te gaan met het alles beïnvloedende consumentisme. De 

klanten van de prostituees zijn hierdoor sneller geneigd om de commerciële seksuele 

handeling te zien als een dienst. Het betalen voor seks is gelijk aan elke andere 

consumptiehandeling en vraagt niet om een bemiddeling vanuit de staat omdat het gebeurd 

tussen twee instemmende volwassen mensen. Hierdoor is er een tendens ontstaan naar een 

normalisatie en legitimatie van de seksindustrie. Hierover volgt meteen meer in het volgende 

onderdeel. 

Om te bepalen welke van beide visies de werkelijke situatie het best omschrijft en in welke 

mate men de praktijk nu al dan niet moet veroordelen, kan men zich de vraag stellen wat wat 

voorafgaat: creëert de vraag het aanbod of is het andersom? In werken van radicale feministen 

vind je vaak de gedachte terug van „prostitution on demand‟. Zij zijn er dus van overtuigd dat 

de mannelijke vraag er eerst was en er een aanbod gecreëerd werd om aan hun vragen en 

noden te kunnen beantwoorden. Vervolgens gaan ze ervan uit dat vrouwen dus steeds 

gedwongen worden deze job uit te voeren.  

Indien men de visie van de radicale feministen niet volgt, kan men veronderstellen dat het 

vrouwelijke aanbod vooraf ging aan de vraag. Vaak ziet men hierbij dan ook niet 
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noodzakelijk een verband met gedwongen en dehumaniserende arbeid. De wetten van vraag 

en aanbod kunnen ervoor gezorgd hebben dat het aanbod is toegenomen, maar dit volgt dan 

louter uit de marktwerking. 

Alhoewel de link die de radicale feministen stellen tussen de vraaggestuurde en gedwongen 

prostitutie in sommige gevallen wel zal kloppen, moeten we er ons echter bewust van zijn dat 

men het onderscheid in richting tussen vraag en aanbod niet noodzakelijk kan koppelen aan 

prostitutie met of zonder dwang. 

  

5.3 Consumptie-economie: een mythe? 

 

Het hedendaagse succes van de gehele seksindustrie wordt voor een groot deel toegeschreven 

aan een veranderend economisch model, namelijk de overgang naar het Fordisme, waaruit 

wordt vertrokken. Rond de jaren 1920 zou een ommekeer plaatsgevonden hebben weg van 

een productiegeoriënteerd economisch model naar een model die georiënteerd was op 

consumptie. Deze verandering op economisch gebied zou ook gevolgen gehad hebben op het 

culturele vlak, namelijk de reeds besproken veranderende subjectiviteit van de mens, waarbij 

de creatie van een verlangen als een fundamenteel aspect van het zelf ontstaat. Zoals gesteld 

zou deze verandering als gevolg hebben dat er een algemene tendens is ontstaan om de 

seksindustrie te normaliseren en legitimeren. Een hedonistische vraag en een groot en 

variërend aanbod hebben elkaar ontmoet in een nieuw soort consumentencultuur, waarbij 

nieuwe consumptiegewoonten heersen wat de handel in seks betreft.  

Een dergelijke verklaring lijkt evident en aannemelijk, maar we kunnen ons de vraag stellen 

of de aanname van een consumptiegeoriënteerde economie en de opkomst van een verlangend 

subject wel juist is. Heeft men deze veronderstelling wel diep genoeg onderbouwd of is het 

een louter oppervlakkige verklaring voor een opkomend fenomeen waarmee men plots 

geconfronteerd werd? John Levi Martin
61

 zocht naar de beginselen van het idee van een 

consumptie georiënteerde economie en besloot dat dit samen met de veronderstelde opkomst 

van een verlangend subject een mythe was. 

De ommekeer die men veronderstelde in de economie was er één van een kapitalistisch 

systeem dat oorspronkelijk een vereiste tot ascetisme oplegde die overging in een vereiste tot 

consumptie. Men situeerde die verandering in de jaren ‟20, dit was een periode die 

gekenmerkt werd door een toenemende mechanisatie, waardoor men meer kon produceren. 
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Tevens was er speculatie, met geleend geld, waardoor de bedrijven zich makkelijker konden 

uitbreiden en tenslotte waren er grote verschillen tussen de armen en rijken waardoor niet 

iedereen het zich kon permitteren in gelijke mate te consumeren. Deze factoren zorgden er 

samen voor dat er in de jaren 1920 in de gehele economie overproductie was. Door deze 

overproductie kwam men tot de conclusie dat de markten enkel stabiel konden blijven indien 

er een toenemend verlangen van de consumenten naar allerhande goederen werd gecreëerd, 

wat zou moeten leiden tot een hedonistisch getinte levenswijze. 

De onbeschaamde seksualisering van het adverteren leek het bewijs van de noodzakelijkheid 

voor het kapitalisme om verlangende persoonlijkheden te construeren, die het teveel aan 

producten dan zouden consumeren. Het leek ook aan te tonen dat de kapitalisten zich bewust 

waren van het feit dat een cultivering van een verlangend subject noodzakelijk was, omdat het 

er meer en meer op leek dat niet langer het aanbod maar de vraag het knelpunt van de 

economische groei zou worden. Adverteren begon een essentiële economische functie te 

vervullen, want het creëerde de vraag. 

Samenvallend met deze verandering van een samenleving die hardnekkig spaarde naar een 

samenleving die buitensporig consumeerde, veronderstelde men een verandering in de 

subjectiviteit van de mens. Men veranderde van een hardwerkende mens in een verlangende 

consument. Een belangrijke sociologische bijdrage over de opkomst van het adverteren kwam 

van Stuart Ewen
62

. Hij stelde in zijn werk dat “als antwoord op de noodtoestanden van het 

productieve systeem van de 20
ste

 eeuw, overdaad de zuinigheid verving als aan sociale 

waarde. Het werd opgedragen de arbeiders te voorzien van enige financiële kracht en een 

psychisch verlangen om te consumeren.” Ewen stelde dat het in essentie ging om een proces 

van verleiding, waarbij via het opwekken van een seksueel verlangen advertenties in staat 

waren noden te creëren die feitelijk niet nodig waren. Ook andere auteurs, zoals Horowitz
63

 

hadden het vaak over dit thema en zagen tussen 1881 en 1920 een ommekeer plaatsvinden 

“van zelfcontrole naar zelfrealisatie, van de wereld van de producent, die gebaseerd was op 

waarden als zelfopoffering en prestatie naar een consumentencultuur, die een onmiddellijke 

voldoening benadrukt alsook het vervolledigen van het zelf door bevrediging en vermaak”. 

Samengevat kunnen we dus stellen dat de meeste sociologen er vanuit gingen dat de 

kapitalisten het probleem van overproductie in de jaren ‟20 oplosten door middel van het 

adverteren wat, grotendeels door zijn geseksualiseerde natuur, hielp om een verlangende 
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consument te construeren, die gedreven werd door een zoektocht naar plezier en voldoening. 

Martin vroeg zich echter af of het adverteren wel degelijk een verlangende subjectiviteit had 

voortgebracht. Indien de aanname van het „verlangende subject‟ zou kloppen, zouden we 

verwachten dat de opwekkende advertenties voornamelijk focussen op de verlangens van de 

actoren. Martin stelde echter vast dat dit niet het geval is en dat de besproken 

geseksualiseerde advertenties vaak lichamen van vrouwen afbeelden in een poging om 

vrouwen te bereiken. De getoonde lichamen hebben dus eerder tot doel een onderlinge 

vergelijking tussen vrouwen op te wekken in plaats van verleiding te doen ontstaan. Martin 

besloot dan ook dat advertenties vaak auto-erotisch zijn, ze focussen op vrouwen die zichzelf 

op een zelfkritische manier willen controleren. Hierbij staat niet de vraag wat men zelf wenst 

centraal, maar wel de bedenking of men wel voldoende in overeenkomst is met de heersende 

standaarden. Het adverteren doet dus in de eerste plaats een beroep op de ijdelheid in plaats 

van op de erotiek. In het consumeren is de druk tot conformiteit veel groter dan het belang 

van opvallende consumptie, aldus Martin. 

Men kan hier tegenin gaan en stellen dat zelfs indien de kapitalisten geen verlangende 

subjectiviteit aanmoedigden door geseksualiseerde advertenties, het nog steeds mogelijk is dat 

het adverteren door hen gebruikt werd om de problemen van de overproductie op te lossen 

door middel van het creëren van noden voor anders onnodige goederen. Dit leek Martin echter 

twijfelachtig, volgens hem is de opkomst van het adverteren vooral bepaald door factoren die 

specifiek zijn aan de economische situatie in de jaren ‟20. De enorme winsten die 

zakenmannen maakten in de naoorlogse periode verplichtten hen te zoeken naar een manier 

om dit surplus nuttig te spenderen. Het opzetten van advertenties om hun producten aan te 

prijzen leek hen een prima investering. 

De bedenking die Martin hier maakt is interessant en waardevol, ze handelt echter uitsluitend 

over het adverteren en kan dan ook niet volledig overgenomen worden naar de hier 

behandelde thematiek rond prostitutie. Het is niettemin een goede aanzet om een gelijkaardige 

denkoefening te doen rond de gevonden bevindingen. De prostitutiewereld is ongetwijfeld een 

stuk open en toegankelijker geworden voor iedereen via o.a. subtiele en verdoken advertenties 

en via het internet. Het feit dat het zo makkelijk is en blijft om de prostitutiewereld binnen te 

treden, lijkt erop te wijzen dat men het steeds meer als een gewone consumptiehandeling ziet 

tussen een koper en verkoper. Het ganse idee rond consumptie, die opgenomen werd in het 

denken rond prostitutie, heeft het dus zeker een invloed gehad op de permissievere houding 

die meer en meer mensen ertegenover innemen. 
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Niettemin blijft men aanvoelen dat het op de een of andere manier niet klopt om de handeling 

compleet te neutraliseren, het gaat om een gecreëerd verlangen voor iets waar men in feite 

zonder kan. Hier zit dan ook misschien wel het essentiële verschil met de andere 

consumptiegoederen. Wanneer men zich een goed kan permitteren dat men in feite niet echt  

nodig heeft, zal dit een aanleiding zijn om ermee te pronken en zich al dan niet te 

onderscheiden van de anderen. Over een bezoekje aan een prostituee loopt men zelden te 

koop. Alhoewel de relatie tussen klant en prostituee steeds meer evolueert naar een alledaagse 

consumptiehandeling, blijft het totaalbeeld dat de maatschappij inneemt over het fenomeen 

prostitutie eerder stigmatiserend. Beroep doen op een prostituee zal wellicht nooit volledig 

gelijkgeschakeld worden aan een doodgewone consumptiehandeling. Hierop wordt nog even 

terug gekomen in de conclusie.       
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6. Besluit 

 

We kunnen besluiten dat het een feit is dat de prostituant in toenemende mate de rol van 

„klant‟ inneemt. Voor verder onderzoek is dit misschien te betreuren omdat dit impliceert dat 

de handeling en deelname van de man in het prostitutiemilieu steeds relatief neutraal wordt 

beoordeeld en dit in toenemende mate zo evolueert. We kunnen ons echter ook af vragen of 

dit wel zo betreurenswaardig is? Enerzijds kunnen we stellen dat, in tegenstelling tot de 

vrouw, de man gedurende het ganse bestaan van de prostitutie quasi nooit met de vinger is 

gewezen en steeds vrijuit kon deelnemen aan een praktijk die toch hoofdzakelijk als 

verwerpelijk is beschouwd geweest. Anderzijds veronderstelt de overgang van prostituant 

naar klant dat de positie van de prostituee in het ganse gebeuren mee verandert. Ook zij wordt 

een actor in het marktgebeuren. Wanneer we stellen dat een  koppeling tussen het prostitutie- 

en marktgebeuren ervoor zorgt dat de handeling als het ware moreel neutraal wordt, betekent 

dit ook voor de prostituee dat ze steeds minder op een minachtende manier wordt aanzien. De 

prostituee en de klant worden twee partijen, die na een onderhandeling over de prijs de 

afgesproken transactie uitvoeren.  

Alhoewel nog steeds een aanzienlijk deel van de mensen prostitutie zullen linken aan iets 

negatief, kan de voorstelling van een commerciële seksuele betrekking als een loutere 

marktruil zoals alle andere sommigen misschien doen inzien dat er in se niets verwerpelijks 

bij komt kijken. Bovendien is de hedendaagse opvatting van commerciële seks breder dan wat 

vroeger onder de term prostitutie werd begrepen. In het verleden werd er vaak onmiddellijk 

gedacht aan straat- en raamprostitutie, terwijl dit nu veel breder is en bijvoorbeeld ook 

cyberseks eronder begrepen kan worden.  

De wijze waarop de markt en bepaalde waarden zich tegenover elkaar verhouden is en blijft 

dus ambivalent. Een belangrijke vraag kan hierbij zij of de markt nu zelf waarden bevat, 

representeert, bevordert,…of niet. Langs de ene kant kan men die waarden invullen door te 

onderzoeken hoe de actoren die zich op de markt bevinden zin geven aan hun handelen. Op 

deze manier ontstaat de mogelijkheid om de commodificering te beschouwen als een creatie 

van kansen eerder dan als een bedreiging. Langs de andere kant kan men de waarden die de 

markt met zich meebrengt louter als functioneel en niet als fundamentele waarden zien. Het 

gaat hierbij dan enkel om een rationele beoordeling van de effecten die de markt in een 

concreet geval kan brengen. Dit wijst eerder op een nietsontziend streven naar 

winstmaximalisatie, waarbij de terecht de vraag kan worden gesteld of de fundamentele 
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morele waarden hierbij niet geschonden worden. Omdat dit gevaar steeds dreigt, duiden 

filosofen als Habermas en Walzer op de noodzaak van „blocked exchanges‟
64

. Hiermee doelen 

ze op het feit dat sommige zaken nu eenmaal niet te koop zijn en dit ook zo moet blijven. Ze 

willen dus grenzen stellen aan de commodificering van steeds meer maatschappelijke 

domeinen. 

Een bedenking die we bij onze bevindingen kunnen stellen, en eventueel aanleiding kan 

geven tot verder onderzoek, is de vraag of de veranderingen in het prostitutiemilieu de 

mentaliteits-veranderingen en permissievere houding bij de mens hebben veroorzaakt of als 

dit andersom gebeurde?  

Verder moet erop gedrukt worden dat het van blijvend belang is dat we steeds kritisch 

ingesteld blijven ten opzichte van het ganse gebeuren. Door allerhande wijzigingen in de 

mentaliteit kan een fenomeen minder afkeurenswaardig geworden zijn dan het vroeger was, 

maar compleet neutraal wordt een handeling quasi nooit. Het brengt een gevaar met zich mee, 

daar moreel neutrale justificatie gebruikt kan worden als een ideologisch masker. Achter dit 

masker kunnen zich immers situaties van onderdrukking en uitbuiting voordoen die niet meer 

aan de kaak gesteld worden. 

Bij het afsluiten van de analyse, die duidelijk multidisciplinair is, wil ik er nog even op wijzen 

dat nog heel wat gebieden onbehandeld zijn gebleven, zoals o.a. de psycho-seksuele 

ontwikkeling die Freud omschreef, de bijdrage van Foucault over macht en seksualiteit, … 

Ook een diepere, inhoudelijke invulling van „de klant‟ binnen het prostitutiemilieu kan een 

nuttige aanvulling zijn. 
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