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INLEIDING 

 

I. Situering 

Sinds jaar en dag leeft prostitutie in onze maatschappij, het is een fenomeen dat in alle 

geschiedenisboeken terug te vinden is en dat ook anno 2010 nog heel wat maatschappelijke 

belangstelling kent. Prostitutie bevindt zich ondanks de decriminalisering nog steeds in een 

schaduwzone waarrond meerdere taboes heersen. Seks tegen betaling, mensenhandel, de 

georganiseerde misdaad, pooiers, slechte hygiënische omstandigheden en seksueel overdraagbare 

aandoeningen zijn slechts enkele zaken die bijdragen tot de taboesfeer die rond prostitutie hangt. In het 

wetenschappelijk onderzoek naar prostitutie wordt mannenprostitutie regelmatig vergeten. De 

overgrote aandacht van de media, de wetenschap en de burger gaat naar vrouwen die gevangen zitten 

in de netten van de prostitutie. Terwijl de vrouwelijke prostituees voornamelijk worden gezien als 

slachtoffers die geholpen moeten worden om het prostitutiemilieu vaarwel te kunnen zeggen, hebben 

mannelijke prostitués te kampen met twee taboes en worden zij slechts uitzonderlijk als slachtoffers 

gezien. Het is namelijk zo dat mannelijke prostitués niet enkel hun seksuele diensten verkopen in ruil 

voor een vergoeding, ze maken zich bovendien „schuldig‟ aan homoseksuele activiteiten. Mannenseks 

is in onze moderne samenleving nog niet helemaal aanvaard, laat staan betaalde mannenseks.  

 

II. Doelstelling 

Ik heb als onderzoekspopulatie gekozen voor mannelijke prostitués omdat het wetenschappelijk 

onderzoek in België naar deze groep zo goed als onbestaande is. Alleen al de reactie van mijn directe 

omgeving toen ik vertelde waarover ik een masterproef schreef was voor mij voldoende bewijs dat 

wanneer men aan prostitutie denkt men uitsluitend aan vrouwen denkt. Sommigen hadden reeds 

gehoord over het bestaan van gigolo‟s, mannen die in ruil voor een vergoeding hun lichaam verkopen 

aan vrouwen, maar dat er ook mannen waren die hun seksuele diensten aanboden aan mannen tegen 

betaling was voor velen een totaal nieuw gegeven. Met uitzondering van het onderzoek van Peter 

Sioen bij de mannelijke straatprostitués in Brussel
1
 is er een enorm gebrek aan Belgische studies. Na 

een bachelorproef over het vrouwelijke prostitutiemilieu leek het me dus een interessante uitdaging om 

nu de mannen in de prostitutie te bestuderen. Samen met mijn promotor, Professor Dr. Tom Decorte, 

heb ik besloten mij meer specifiek te focussen op het druggebruik bij mannelijke prostitués. De 

doelstelling van deze masterproef is zodoende een inzicht te verwerven in de aard en omvang van het 

druggebruik binnen het mannelijke prostitutiemilieu en dan in het bijzonder het druggebruik van de 

 

 
1   SIOEN, P., Het jongenskwartier. Straatprostitutie in Brussel, Antwerpen, Dedalus ,1996, 124p. 

 



  INLEIDING 

 8 

mannelijke prostitués in België. Ik wil onder andere trachten te achterhalen in welke mate mannelijke 

prostitués roesmiddelen gebruiken, welke functies zij aan dat druggebruik toeschrijven en of deze 

middelen specifieke gevolgen hebben op seksueel gebied. Binnen deze masterproef omvat de noemer 

„drugs‟ zowel de illegale genotsmiddelen, zoals cocaïne, heroïne en marihuana, als het legale 

roesmiddel alcohol.  

 

III. Bronnen en methodologie 

Het gros van mijn informatie heb ik uit wetenschappelijke artikelen en boeken gehaald. Deze heb ik 

via diverse kanalen verzameld. Voor wetenschappelijke artikelen heb ik voornamelijk beroep gedaan 

op de elektronische databanken Web of Science en Sociological Abstracts. Google Books was een erg 

handige zoekmachine tijdens mijn zoektocht naar relevante boeken. Naast de bibliotheek van de 

Vakgroep Strafrecht en Criminologie en de Vakgroep Sociologie heb ik ook een aantal van mijn 

kennisbronnen gevonden in het documentatiecentrum van Sensoa. De bibliografieën en referenties in 

gebruikte werken waren ook een grote hulp tijdens mijn zoektocht naar relevante literatuur. Op het 

internet heb ik enkele bruikbare documenten en rapporten gevonden die een goede aanvulling 

vormden naast de wetenschappelijke boeken en artikelen. Verder waren de gesprekken die ik heb 

gevoerd met de heer Hans Willems, prostitutieambtenaar van de stad Antwerpen, de heer Bram Van 

De Putte en de heer Wannes Vermander, twee hulpverleners van het Boysproject in Antwerpen en de 

heer Joost Bonte van het straathoekwerk Gent een goede ondersteuning bij het uitschrijven van mijn 

literatuurstudie.  

 

Zoals eerder gesteld is Belgische literatuur omtrent mannelijke prostitués erg schaars. Ik heb mij dus 

bijna uitsluitend moeten baseren op studies uit het buitenland. In Nederland houden enkele 

onderzoekers zich zeer intensief bezig met onderzoek naar mannen in de prostitutie. Het onderzoek 

naar zowel mannenprostitutie in het algemeen als naar het druggebruik binnen dit milieu staat heel wat 

verder bij onze noorderburen. Het beperkte cijfermateriaal uit België dat aan bod komt, komt uit 

verslagen en rapporten die verzameld zijn door organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de 

mannelijke prostitués. Boysproject uit Antwerpen en Adzon, sinds 2009 „Alias‟, uit Brussel zijn de 

twee meest gekende. Daarnaast heeft straathoekwerk Gent ook twee straathoekwerkers die permanent 

met de mannelijke prostitués in Gent werken. Entre 2, Espace P en Project Rousseau zijn nog drie 

organisaties uit Brussel die zich tot prostitué(e)s richten. Hun doelpubliek zijn zowel mannen als 

vrouwen in de prostitutie maar hun werking trekt voornamelijk vrouwelijke prostituees als cliënteel 

aan.  

 

Het doel van deze masterproef is dus om naast een uitgebreide literatuurstudie ook een bescheiden 

onderzoek te doen naar het gebruik van roesmiddelen bij mannelijke prostitués in België. Ik heb voor 
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een kwalitatieve benadering gekozen en hoop zodoende aan de hand van een verkennende veldstudie 

meer zicht te krijgen in het druggebruik binnen het mannelijke prostitutiemilieu. Uit de bestaande 

studies blijkt dat druggebruik wel degelijk sterk aanwezig is binnen het mannelijke prostitutiemilieu. 

Buitenlandse studies  tonen aan dat het drinken van alcohol en het gebruik van illegale drugs zoals 

cocaïne, heroïne en methamfetaminen niet uitzonderlijk is onder mannelijke prostitués. Omwille van 

het gebrek aan Belgische studies kunnen we dit echter niet veralgemenen naar het mannelijke 

prostitutiemilieu in België.  

 

Gezien het dubbele taboe dat rond mannenprostitutie heerst en de illegaliteit waarin druggebruik zich 

bevindt, realiseer ik mijzelf dat het niet eenvoudig wordt om een aanzienlijk aantal mannen te vinden 

die zonder enige schroom willen meewerken. Het is voor mij dan ook niet mogelijk om mannelijke 

prostitués te vinden uit alle sectoren die in deze scriptie besproken worden. De verzamelde data zal 

zodoende niet generaliseerbaar zijn naar het gehele mannelijke prostitutiemilieu in België maar ik 

hoop met mijn gering onderzoek een eerste aanzet te geven voor verder onderzoek in België naar 

mannen in de prostitutie en meer specifiek naar het druggebruik binnen dit milieu.  

 

Ten gevolge van het gebrek aan Belgische studies met betrekking tot dit onderwerp is het aangewezen 

om eerst zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Deze masterproef is zodoende een onderzoek in de 

breedte. Het doel is om in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk te weten te komen over de aard 

en de omvang van het druggebruik binnen het Belgische mannelijke prostitutiemilieu. Pas wanneer er 

een brede algemene kijk is op het fenomeen kan er dieper worden ingegaan op een aantal aspecten en 

kunnen er hulpverleningsstrategieën en sensibiliseringscampagnes worden uitgewerkt.  

 

De eerste vier hoofdstukken van deze masterproef zijn hoofdzakelijk gebaseerd op kennisbronnen. Om 

mijn uiteindelijk doel, een antwoord vinden op de vraag: „Wat is de aard en omvang van het 

druggebruik bij mannelijke prostitués in België‟ te bereiken heb ik echter niet genoeg aan 

kennisbronnen alleen. Vandaar dat mijn databronnen erg belangrijk zullen zijn om mijn doelstelling te 

kunnen bereiken. Zoals eerder vermeld haal ik mijn data hoofdzakelijk uit een verkennend onderzoek 

binnen het mannelijk prostitutiemilieu. Verder hebben gesprekken met medewerkers van het 

Boysproject en met de prostitutieambtenaar van Antwerpen naast kennis ook data opgeleverd. 

 

Om misverstanden te vermijden wil ik nog uitdrukkelijk benadrukken dat ik mij uitsluitend richt op 

mannen die hun seksuele diensten verkopen aan andere mannen. De gigolo‟s, travestieten en 

transseksuelen zijn ongetwijfeld een even interessante onderzoekspopulatie maar worden in deze 

masterproef niet besproken. Verder is het voor het begrijpen van deze masterproef van belang te 

verduidelijken wie ik voor ogen heb bij de begrippen “mannen” en “jongens”. Wanneer ik het over “de 
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mannen” in de prostitutie heb, heb ik de meerderjarige mannelijke prostitué voor ogen. “Jongens” zijn 

minderjarigen die zich in het prostitutiemilieu bewegen. 

 

IV. Inhoudelijk overzicht 

Deze masterproef bestaat uit 6 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het 

fenomeen prostitutie zelf. Wat is nu juist prostitutie en meer specifiek wat is nu concreet 

mannenprostitutie? Daarnaast wordt de evolutie van de Belgische wetgeving op het gebied van 

prostitutie en homoseksualiteit besproken. Wat is legaal betreffende prostitutie en wat is dat niet? 

 

Het tweede hoofdstuk van deze eindverhandeling schetst een beeld van de mannen in de prostitutie. 

Er wordt dieper ingegaan op de leeftijd van deze mannen, hun nationaliteit, hun sociaal- economische 

achtergrond en hun seksuele identiteit. Zijn alle mannen in de prostitutie minderjarige jongens en 

jonge mannen van allochtone afkomst die uit gebrokken gezinnen komen en volledig ontspoord zijn of 

is deze veronderstelling geheel oncorrect? Is elke mannelijke prostitué homoseksueel of op zijn minste 

biseksueel? Daarnaast worden ook enkele mogelijke motieven besproken van de mannelijke prostitués 

om zich te prostitueren. Het is namelijk belangrijk te weten wat een man tot prostitutie drijft om een 

passend hulpverleningsaanbod te kunnen ontwikkelen. Verder wordt ook onderzocht hoe veilig de 

seksuele contacten van de mannelijke prostitués zijn. In welke mate gebruiken de mannen condooms? 

Tot slot wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de houding van de mannelijke prostitué ten aanzien van 

zijn prostitutieactiviteiten. Hoe staat hij tegenover het prostitutiewerk en hoe maakt hij een 

onderscheid tussen privé- en werkseks? 

 

In het derde hoofdstuk komen de prostitutiemilieus aan bod. Wat zijn de meest voorkomende 

sectoren waarin de mannelijke prostitués te werk gesteld zijn? Wat zijn zichtbare prostitutievormen en 

wat zijn niet zichtbare vormen? Hoe verhouden de mannen binnen de verschillende sectoren zich ten 

opzichte van elkaar? Hoe is de verhouding mannelijke prostitués / vrouwelijke prostituees in 

Antwerpen en Brussel? Ik heb om zeer praktische redenen voor deze twee steden gekozen, namelijk 

omdat er zeer eenvoudig cijfermateriaal terug te vinden was over de prostitutiemilieus in deze twee 

steden.  

 

Het vierde hoofdstuk is gewijd aan genotsmiddelen en verdovende middelen. Volgende vragen wordt 

besproken: In welke mate zijn drugs aanwezig binnen het mannenprostitutiemilieu? Welke voordelen 

worden aan het druggebruik toegeschreven? Is er een verband te vinden tussen de seksuele identiteit 

van de mannelijke prostitués en de mate van hun druggebruik? Als de mannelijke prostitué drugs 

gebruikt, wanneer is dit dan voornamelijk, voor, tijdens of na het prostitutiewerk? Hoe staan de niet-
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gebruikende mannen ten opzichte van de gebruikende mannen en laten mannelijke prostitués die onder 

invloed zijn van een verdovend middel zich sneller in met onveilige seksuele activiteiten?  

 

Zoals de titel van het vijfde hoofdstuk „Een relaas van een mislukt onderzoek‟ omschrijft, komt hier 

het verloop van het onderzoek aan bod. Wie is mijn doelgroep en wat is mijn doelstelling? Hoe komt 

het dat het onderzoek niet geslaagd is? Kan ik ondanks de magere resultaten toch iets besluiten? 

 

Tot slot volgt in het zesde hoofdstuk een finale conclusie van mijn gehele masterproef. Wat kan ik 

besluiten na het schrijven van deze scriptie? Wat hebben de verschillende hoofdstukken mij 

bijgebracht en wat moet zeker worden onthouden na het lezen van deze eindverhandeling?  
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HOOFDSTUK 1: WAT IS PROSTITUTIE? 

 
In dit eerste hoofdstuk wordt het fenomeen prostitutie zeer algemeen besproken. In paragraaf 1 ga ik 

dieper in op wat anno 2010 wordt verstaan onder het begrip prostitutie? Omvat prostitutie enkel een 

seksuele dienstverlening in ruil voor een financiële vergoeding of moet een definitie breder zijn? In de 

tweede paragraaf wordt kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de mannelijke prostitutie. De 

evolutie van de publieke opinie met betrekking tot mannelijke prostitutie staat centraal binnen deze 

paragraaf. In paragraaf 3 wordt het wettelijke kader besproken. Welke weg kan een overheid inslaan 

bij het opstellen van een prostitutiebeleid en hoe is de Belgische wetgeving geëvolueerd doorheen de 

tijd?  

 

 

1. Definitie 

 

Prostitutie is een gekend en universeel gegeven. Het is van alle tijden en van alle plaatsen.
2
 

Prostitué(e)s zijn er altijd geweest en betaalseks is terug te vinden tot bij de Oude Grieken.
3
 Bij het 

begrip prostitutie denkt iedereen voornamelijk aan vrouwen die hun lichaam aanbieden in ruil voor 

een vergoeding. Dit oudste beroep
4
 wordt echter zowel door vrouwen, mannen als transseksuelen 

uitgeoefend.
5
 Seksueel contact tussen mannen kent drie vormen.

6
 Ten eerste is er seks tussen mannen 

van verschillende generaties. Dit seksueel contact speelt zich af tussen mannen van verschillende 

leeftijden. Vaak zijn het de oudere mannen die betalen voor seks met een jongeman. De tweede vorm 

is de transgender vorm. Hierbij doet één van de twee zich voor als vrouw. Dit gebeurt onder andere 

door steeds de vrouwelijke positie in te nemen bij de anale betrekkingen. De mannen kunnen nog een 

stap verder gaan door zich als vrouw te kleden (travestieten) of door hun lichamen te vervrouwelijken 

door bijvoorbeeld hormonen te nemen. De mannen die zich laten opereren en ombouwen tot een 

vrouw gaan het verst (transseksuelen). De derde variant is het seksueel contact tussen mannen van 

 

 
2  HEAD, T. (z.d.) „Prostitution: An illustrated history and timeline.‟ [WWW]. http://civilliberty.about.com/ , 

[15/03/2010] 

3  COQUART, E. en HUET, P., La livre noir de la prostitution, Paris, Albin Michel, 2000, 95 ; SCHIFTER, J., 

Lila‟s house: male prostitution in Latin American, New York, Haworth Press, 1998, 1. 

4  SAWYER, S.P. en METZ, M.E., „The attitudes toward prostitution scale. Preliminary report on its 

development and use‟, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2009, vol. 

53, nummer 3, 355. 

5  CROOKS, R. en BAUR, K., Our sexuality, Belmont, Thomas Learning, 2008, 592. 

6  VAN GELDER, P., Kwetsbaar, kleurig en schaduwrijk. Jongens in de prostitutie: een verschijnsel in 

meervoud,  Amsterdam, Thela thesis, 1998, 117-118. 

http://civilliberty.about.com/od/gendersexuality/tp/History-of-Prostitution.htm
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ongeveer dezelfde leeftijd. Dit is doorgaans gekend als de homoseksuele gemeenschap.
7
 

Mannenprostitutie is vermoedelijk even oud als vrouwenprostitutie
8
 maar is in onze samenleving een 

veel groter taboe.
9
 Mannenprostitutie is minder zichtbaar en dus ook minder maatschappelijk 

aanvaard. Mannen die met andere mannen vrijen en er dan nog een vergoeding voor krijgen ook ligt 

anno 2010 nog steeds erg gevoelig.
10

 Mannelijke prostitués hebben te kampen met twee enorme 

culturele taboes: Ze hebben homoseksuele contacten én vertoeven in de wereld van de prostitutie.
11

 

Het dubbele taboe zorgt ervoor dat deze mannen de drempel naar de hulpverlening of de politie te 

hoog vinden. Schaamte en schuldgevoelens houden hen onzichtbaar.
12

 Ondanks de enorme groei van 

het aantal mannelijke prostitués leven zij nog steeds erg gemarginaliseerd aan de rand van onze 

samenleving.
13

 Ze worden gestigmatiseerd en krijgen het label “deviant” opgeplakt.
14

  

 

Het begrip „prostitutie‟ heeft verschillende betekenissen. De meest gekende is „Prostitutie: een vorm 

van seksuele dienstverlening‟.
15

 Essentieel in het prostitutiegebeuren is een klant met een vraag en een 

prostitué(e) die in ruil voor een vergoeding
16

, dit kan ondermeer gaan om geld, drugs of een dak boven 

het hoofd voor één nacht, de vraag van de klant inlost.
17

 Er is dus sprake van een economisch gebeuren 

waarin de wet van vraag en aanbod speelt.
18

 Prostitutie vereist niet noodzakelijkerwijze 
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8  WEST, D.J., Male prostitution, New York, Harrington Park Press, 1993, 9 ; SCHIFTER, J. en 

AGGLETON, P., „Cacherismo in a San José brothel – Aspects of male sex work in Costa Rica‟ in Men who 

sell sex. International perspectives on male prostitution and HIV/AIDS, AGGLETON, P., (ed.), Chapter 8, 
Londen, UCL Press, 1999, 141. 

9  www.alias-bru.be/ [03/03/2010] 
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11  BIMBI, D.S., KOKEN, J.A., PARSONS, J.T. en HALKITIS, P.N., „The experience of stigma in the lives of 

male internet escorts‟, Journal of Psychology and Human Sexuality, 2004, vol. 16, nummer 1, 13. 

12  TERPSTRA, L. en VAN DIJKE, A., Publiek geheim: jeugdprostitutie, Amsterdam ,BV uitgeverij SWP,  

2004, 84. 

13  LEICHTENTRITT, R.D., DAVIDSON ARAD, B., „Young male street workers: Life histories and current 

experiences,‟ British Journal of Social Work, 2005, vol. 35, nummer 4, 483-484. 

14  BIMBI, D.S., KOKEN, J.A., PARSONS, J.T. en HALKITIS, P.N., l.c., 13. 
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geslachtsgemeenschap, een onzedige aanraking volstaat om als prostitutie te worden omschreven. 

Naast het seksuele contact en de betaling is voor velen ook het sociale contact belangrijk. De man 

wordt dan niet louter gezien als een prostitué voor seksuele betrekkingen maar eerder als een 

gezelschappersoon. Omdat het sociale aspect vaak vergeten wordt, geef ik de voorkeur aan deze 

definitie: “Prostitutie is een interactievorm met de opzet sociaal- seksueel contact uit te wisselen voor 

geld of een andersoortige vergoeding”.
19

 Twee elementen staan centraal in deze definitie. Ten eerste 

de interactie tussen mensen. Seksuele handelingen kunnen individueel worden uitgevoerd, voor 

prostitutie heb je minstens twee mensen nodig. Daarnaast staat ook het begrip “sociaal- seksueel 

contact” centraal. Naast de seksuele handelingen is er ook ruimte gelaten voor vormen van sociaal 

contact, al dan niet seksueel of erotisch geladen.  

 

In het merendeel van de landen wordt het fenomeen als moreel onaanvaardbaar
20

 beschouwd en 

worden de prostitué(e)s en het prostitutiegebeuren gemarginaliseerd en gecriminaliseerd. Een 

uitzondering hierop is bijvoorbeeld New South Wales in Australië.
21

 Hier zijn verscheidene vormen 

van prostitutie, zoals bordelen, escorteagentschappen en straatprostitutie gedecriminaliseerd. Een 

belangrijke reden voor deze hervormingen in New South Wales is de aanwezigheid van feministische 

bewegingen die de wethervormingen aanmoedigden. Zij strijden voor de aanpak van sociale 

problemen, waaronder dus ook prostitutie valt.
22

 Ook in andere landen, zoals Nederland
23

 en Italië
24

, 

hebben feministische bewegingen de strijd aangegaan tegen het prostitutieverbod.
25

  

 

Samenlevingen waar het nog steeds verboden is, zoals in Zweden en Noorwegen waar een absoluut 

verbod geldt, associëren het milieu met besmettelijke ziekten, mistoestanden, buurtoverlast en zedelijk 

bederf.
26

 Prostitutie is echter inherent aan de menselijke soort en het is onmogelijk dit volledig uit te 
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20  O‟NEILL M., „Cultural criminology and sex work: Resisting regulation through radical democracy and 

participatory action research (PAR)‟, Journal of Law and Society, 2010, volume 37, nummer 1, 215. 

21  SULLIVAN, B., „When (some) prostitution is Legal: The impact of law reform on sex work in Australia‟, 

Journal of Law and Society, 2010, vol. 37, nummer 1, 85. 

22  Ibid., 86-87. 

23  DE VRIES, P., „Josephine Butler and the making of feminism: international abolitionism in the Netherlands 

(1870-1914)‟, Women‟s History Review, 2008, vol. 17, nummer 2, 257. 

24  SCHWEGMAN, M., „Amazons in Italy: Josephine Butler and the transformation of Italian female 

militancy‟, Women‟s History Review, 2008, vol. 17, nummer 2, 173. 

25  JACOBS, A. (7 maart 2005) „Prostitutie.‟ [WWW]. www.digidak.nl, [10/04/2010] ; X. (z.d.) „Stop het 

geweld. Stop de pornocultuur, Feminisme, een strijd gestreden?‟ [WWW]. http://www.socialisme21.be, 

[20/04/2010] 

26  SULLIVAN, B., l.c., 103. 
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roeien. Prostitué(e)s doen hun werk echter zoals ieder ander zijn werk doet. Soms met plezier en soms 

met tegenzin. Soms uit eigen wil maar jammer genoeg ook soms uit dwang.
27

  

 

De omvang van de mannenprostitutie is erg moeilijk in te schatten. Onderzoek naar het 

prostitutiemilieu richt zich in grote mate op de vrouwelijke prostituee. Uit een beperkt aantal 

buitenlandse studies kan echter worden afgeleid dat het aantal mannelijke prostitués vrij gelijklopend 

is met het aantal vrouwelijke prostituees.
28

 Studies die de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke 

prostitué(e)s onderzoeken suggereren dat mannelijke prostitués zich in en uit de prostitutie bewegen en 

dat ze het prostitutiewerk dus sneller achter zich laten dan vrouwelijke prostituees. Sommigen mannen 

gebruiken de prostitutie om hun seksuele identiteit te achterhalen wat bij vrouwen niet het geval is. De 

mannen experimenteren met andere mannen om na te gaan naar welk geslacht hun seksuele voorkeur 

nu precies uitgaat. Dit kan bijvoorbeeld een man zijn die als kind regelmatig seksueel misbruikt werd 

en nu eigenlijk niet meer weet wat zijn natuurlijke geaardheid is.
29

 Verder zouden mannelijke 

prostitués minder geweld ervaren dan vrouwen en zouden ze minder kans hebben gearresteerd te 

worden door te politie. De afwezigheid van een pooier kan ongetwijfeld gelden als verklaring voor 

minder fysiek geweld. In hoofdstuk 3 zal ook worden aangehaald dat mannelijke prostitués over het 

algemeen subtieler opereren dan vrouwelijk prostituees wat een geringere kans op een arrestatie 

verklaart.
30

  

 

Net zoals vrouwelijke prostituees onderscheiden mannelijke prostitués zich op verscheidene manieren. 

Het meest gebruikte onderscheid is dat tussen de publieke en private vormen van prostitutie.
31

 Onder 

publieke vormen van prostitutie vindt men de straat- en raamprostitutie. Escortewerk, thuisprostitutie 

en clubprostitutie zijn vormen van private prostitutie. Een ander onderscheid is dat tussen de 

onafhankelijke prostitué(e)s, zoals de straatprostitué(e)s en de thuisprostitué(e)s, en de georganiseerde 

prostitutie, waaronder de clubprostitutie en een deel van het escortewerk zich bevinden. Zowel de 
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who sell sex to men in India and Bangladesh‟ in Men who sell sex. International perspectives on male 
prostitution and HIV/AIDS, AGGLETON, P., (ed.), Chapter 11, Londen, UCL Press, 1999, 197 ; 

TERPSTRA, L. en VAN DIJKE, A., o.c., 9. 

29    DORAIS, M., Ca arrive aussi aux garçons. „l Abus sexuel au masculain, Québec, VLB éditeur, 1954, 144. 

30  CASTLE, T., LEE-GONYEA, J. en GONYEA, N., „Laid to order: male escorts advertising on the internet‟, 

Deviant Behavior, 2009, vol. 30, nummer 4, 323-324 ; WEITZER, R., „Sociology of sex work‟, Annual 
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1995, 9. 
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mannelijke prostitué als de cliënt kiezen op basis van hun voorkeuren de vorm van prostitutie waar zij 

zich het best bij voelen.
32

 Op dit onderscheid wordt in hoofdstuk 3 dieper ingegaan. 

 

2. Geschiedenis 

 

De mannenprostitutie heeft doorheen de geschiedenis een evolutie doorstaan.
33

  Prostitutie tussen 

mannen onderling of tussen mannen en een minderjarige jongen is eeuwenoud. De geschiedenis van 

het fenomeen wordt hier kort besproken. Met deze paragraaf wens ik aan te tonen hoe de publieke 

tolerantie van bij de Grieken is geëvolueerd tot een groot maatschappelijke taboe anno 2010.  

 

Het verhaal begint bij de oude Grieken die hun voorkeur voor het gladde jongenslijf niet onder stoelen 

of banken staken. Uit de geschiedkundige werken blijkt dat mannen liever met jongens de liefde 

bedreven dan met een vrouw.
34

 De „normale‟ Griek aarzelde helemaal niet om voor zijn seksuele 

omgang met jongens uit te komen. Geslachtsverkeer was er een natuurlijke bezigheid waarvoor 

niemand zich hoefde te schamen en dit was dus ook van toepassing op seks met een jongen.
35

 Het was 

doodnormaal dat mannen naast hun echtgenote er ook seksuele relaties met jongens op na hielden.
36

 

De geliefde jongen werd aangeduid als „paidika‟. Dit betekent: „het jongensachtige‟. Want dit was wat 

men in hem beminde: de eigenschap van het jong zijn. De mannelijke jeugd heette „pais‟ en duurde 

ongeveer net zolang het lichaam glad bleef en er geen baardgroei te bespeuren was. Dit was ongeveer 

tot het negentiende of twintigste levensjaar.
 37

 Uit recente studies blijkt dat ook vandaag de dag de 

voorkeur wordt gegeven aan jonge mannen. Anno 2010 wordt de marktwaarde van een mannelijke 

prostitué hoofdzakelijk bepaald door zijn leeftijd. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 20 jaar.
38

 

 

Bij de oude Grieken werd er meer belang gehecht aan jongensliefde dan aan de heteroseksuele relaties. 

Het geslachtsverkeer tussen gehuwden had meer het karakter van een plichtsvervulling. In die periode 

kan men het ontstaan van de bordelen met jongens en jonge mannen situeren. Deze werden geopend 

opdat mannen te allen tijde hun behoefte aan gelijkgeslachtelijke seks zouden kunnen invullen. Het 

 

 
32  DE GRAAF, R., o.c., 12. 

33  VAN GELDER, P., o.c., 91. 

34  BRONGERSMA, E., Jongensliefde. Seks en erotiek tussen jongens en mannen, SUA, Amsterdam, 1987, 97. 

35  X. (07/02/2008) „Mannenprostitutie: Wenselijk en mogelijk gemeentebeleid.‟ [WWW]. 

www.prostitutiebeleid2008.nl. [27/04/2010] 

36  VAN GELDER, P., o.c., 119. 

37  BRONGERSMA, E., o.c., 98. 
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was zelfs zo dat in bepaalde streken de bordelen met vrouwen werden verboden om de heteroseksuele 

omgang zoveel mogelijk te beperken.
39

  

 

Ook in West-Europa, waar het christendom de regel was, was seks met jongens en jonge mannen erg 

populair. Omstreeks het jaar 1000 was seks met jongens de populairste ondeugd in alle standen van de 

samenleving, bij de vorsten zowel als bij de horigen, bij de bisschoppen zowel als bij de monniken.
40

 

En dit terwijl de Katholieke gemeenschap homoseksualiteit vandaag de dag geheel onnatuurlijk vindt 

en ze homoseksuele contacten en relaties verbieden.
41

 

 

In de Renaissance (15
de

 en 16
de

 eeuw) nam de belangstelling voor de jongensliefde een nog grotere 

vlucht. Een voorbeeld hiervan is de populariteit van seksuele relaties tussen mannen in Venetië. Deze 

vorm van seks werd zo algemeen beoefend in Venetië, dat het stadsbestuur de vrouwelijke prostituees 

beval met ontblote borsten voor hun ramen te zitten, om zo de mannen van de jongensbordelen weg te 

lokken.
42

 

 

Terwijl homoseksualiteit nog publiekelijk aanvaard was in de 19
de

 eeuw nam in het begin van de 20
ste

 

eeuw de tolerantie ten aanzien van homoseksuele relaties af. Seksuele contacten tussen mannen 

werden niet meer aangemoedigd en homoseksualiteit werd niet langer als een normaliteit aangezien 

maar als een maatschappelijk probleem dat verholpen moest worden.
43

 Heteroseksuele relaties waren 

de enige „juiste‟ relaties. Pas vanaf de jaren ‟70 van de 20
ste

 eeuw werden de eerste stappen gezet 

richting de aanvaarding van homoseksualiteit en seksuele contacten tussen mannen. Hierover meer in 

paragraaf 3.  

 

Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw heeft het prostitutiemilieu aan publieke intresse 

gewonnen. Homoseksualiteit was niet langer strafbaar en dit uitte zich in een bloeiperiode voor de 

mannenprostitutie. Verschillende ontwikkelingen hebben hiertoe geleid. Belangrijk was de 

opbloeiende toeristenindustrie en meer bepaalt de toename van de seksindustrie. Daarnaast zorgde de 

expansie van informaticatechnologie er ook voor dat de communicatienetwerken van de 

prostitutiesector toenamen. Op het einde van de 20
ste

 eeuw kende ons land een toename van 

 

 
39  BRONGERSMA, E., o.c., 100. 
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42  BRONGERSMA, E., o.c., 104. 

43  Ibid.,396. 
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asielzoekers en migranten en dit weerspiegelt zich ook in het aantal mannelijke prostitués. Prostitutie 

is een mobiel fenomeen en deze drie ontwikkelingen werken dat alleen maar in de hand
 44

 

 

Alles bijeen genomen mag men besluiten dat het verschijnsel van mannen die seks hebben met 

mannen alom vertegenwoordigd is in onze geschiedenis. Homoseksuele contacten bestonden reeds ten 

tijde van de oude Grieken en hebben ook doorheen onze Westerse geschiedenis veel bijval gekend. 

Begin de 20
ste

 eeuw kende de tolerantie echter een complete kentering. Homoseksualiteit werd 

gecriminaliseerd, waardoor jongensprostitutie volledig ondergronds en in het geheim moest 

plaatsvinden. Desondanks de decriminalisering in de jaren „80 van de 20
ste

 eeuw heerst anno 2010 nog 

steeds een taboe rond homoseksualiteit en jongensprostitutie. In paragraaf 3 wordt hier dieper op 

ingegaan.  

 

3. Wetgeving 

3.1 Internationaal 

De wetgeving met betrekking tot prostitutie verschilt van land tot land. Er zijn drie wettelijke 

benaderingen die frequent voorkomen.  

 

Ten eerste is er het absolute verbod, dit is de meest repressieve benadering. Binnen deze benadering 

wordt prostitutie gezien als een deviant of crimineel gedrag en gelooft men dat de prostitué(e) moet 

worden gestraft voor haar/zijn gedrag. Alle betrokken actoren, onder meer de prostitué(e)s zelf, de 

pooiers, uitbaters van clubs en de klanten, worden gecriminaliseerd.
45

 De prostitué(e) bevindt zich 

volledig in de illegaliteit. Deze benadering vinden we terug in onder andere Noorwegen
46

 en (met 

uitzondering van onder andere Nevada en Rhode Island) in een groot aantal Amerikaanse Staten
47

. 

Hier worden prostitué(e)s aanzien als perverse zondenaren die een bedreiging vormen voor het 

huwelijk omdat de relatie tussen seks, liefde en voortplanting volledig wordt teniet gedaan.
48

 

Prostitué(e)s worden binnen deze benadering ook gezien als een bedreiging voor de publieke 

 

 
44  VAN GELDER, P., o.c., 14. 

45  SCOULAR, J., „What‟s law got to do with it? How and why law matters in the regulation of sex work‟, 

Journal of Law and Society, 2010, vol. 37, nummer 1, 12. 

46  SULLIVAN, B., l.c., 85-86. 

47  LEITZEL, J., Regulating Vice. Misguided prohibitions and realistic controls, New York, Cambridge 

University Press, 2008, 196. 

48  WEITZER, R., „The movement to criminalize sex work in the United States‟, Journal of Law and Society, 

2010, vol. 37, nummer 1, 70. 
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gezondheid.
49

 Het prostitutiemilieu wordt namelijk geassocieerd met onveilige seks en soa‟s. De 

verbiedende landen gaan een verbod rechtvaardigen door het beschermen van de lagere klassen voor 

seksuele uitbuitingen als mededoel van het verbod te hanteren. Leden uit deze klassen moeten uit nood 

vaker hun intrede doen in het prostitutiemilieu dan leden uit hogere klassen. Daarnaast wil men aan de 

hand van een verbod ook strijden voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
50

 

 

Binnen de tweede benadering wordt prostitutie gezien als een noodzakelijk kwaad, inherent aan de 

samenleving. Het prostitutiegebeuren wordt geaccepteerd maar men beseft dat er regelingen moeten 

worden getroffen ter bescherming van de publieke gezondheid en orde.
51

 Aan de hand van een 

wetgevend kader tracht men de prostitutie te controleren.
52

 In het verleden trachtte men via een 

systeem van verplichte registratie een onderscheid te maken tussen legale en illegale vormen van 

prostitutie en trachtte men zo de volksgezondheid te beschermen. De prostitué(e)s werden verplicht 

een werkboekje, met de uren waarop en de plaatsen waar ze gewerkt hadden, bij te houden en moesten 

op geregelde basis op controle bij de dokter om geslachtsziekten uit te sluiten. De angst voor 

stigmatisering
53

 leidde er echter toe dat vele mannen en vrouwen er alsnog voor kozen zich niet te 

registreren waardoor de overgrote meerderheid van de prostitué(e)s zich binnen een illegaal circuit 

bevond.
54

 Heden ten dage kan deze benadering terug gevonden worden in landen die op een neo- 

liberale wijze de prostitutie trachten te regelen. New South Wales in Australië waar verscheidene 

vormen van prostitutie zijn gedecriminaliseerd om de positie van de prostitué(e) te verbeteren is hier 

een voorbeeld van.
55

  

 

De abolitionistische benadering is de derde benadering. Deze denkwijze beïnvloedde de afgelopen 

jaren de wetgeving in vele Europese landen.
56

 De opkomst van de mensenhandelproblematiek en dan 

voornamelijk de vrouwenhandel met het oog op de prostitutie speelt hierin een belangrijke rol.
57

 

Binnen deze benadering vertrekt men vanuit het idee dat prostitutie bestaat doordat bordeelhouders, 

pooiers en mensenhandelaars vrouwen en kinderen in de prostitutie lokken om van hun verdiensten te 

 

 
49  SCOTT, A.A., „Prostitution and sexual autonomy: Making sense of the prohibition of prostitution‟, Ethics, 

2002, vol. 112, nummer 2, 748. 

50  Ibid., 751. 
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52  SCOULAR, J., l.c., 12. 

53  O‟NEILL M., l.c., 213. 

54  HAVERMAN, R. En WIJSERS, M., „Sekswerk, de moraal van seks voor geld‟, Nemesis, 2001, vol. 17, 

nummer 6, 192 ; O‟NEILL M., l.c., 216. 
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profiteren. Deze personen moeten worden gestraft, niet de prostitué(e) zelf. 
58

 De prostitutie mag niet 

geregeld worden via een bepaalde reglementering maar de overheid moet er alles aan doen om 

prostitutie uit de samenleving te verwijderen.
59

 Prostitué(e)s worden niet als criminelen gezien maar 

als slachtoffers die moeten worden gered in plaats van worden gestraft.
60

 De abolitionisten zijn voor de 

afschaffing van de prostitutie omdat ze de prostituees willen beschermen, niet omdat ze hen willen 

straffen.
61

 De strategie van het Verenigd Koninkrijk past binnen deze benadering. Het beleid van dit 

land omvat een welzijnstrategie die erop gericht is de prostitué(e)s uit de prostitutie te halen.
62

 Ook 

Zweden heeft gekozen voor een abolitionistische benadering waarbij niet langer repressief wordt 

optreden ten aanzien van de prostitué(e)s maar waar uitsluitend wordt gefocust op de 

vrouwenhandelaars en pooiers.
63

 

 

Er zijn weinig landen die echt strikt tot één stroming behoren. De meeste landen leunen grotendeels 

toe naar één bepaalde stroming maar hebben ook elementen uit de andere twee benaderingen in hun 

beleid.
64

 Het prostitutiebeleid van een land kan ook evolueren. Nederland is bijvoorbeeld erg liberaal 

maar voorzag zijn beleid en wetgeving de afgelopen jaren van een repressieve toets en ging strenger 

optreden ten aanzien van bepaalde zichtbare vormen van prostitutie zoals straatprostitutie.
65

  

 

3.2 Nationaal 

De Belgische wetgeving omtrent prostitutie heeft sinds de 19
de

 eeuw een groot aantal veranderingen 

doorstaan. In het kader van deze masterproef is het niet enkel belangrijk te kijken naar wat onze 

wetgeving beschrijft met betrekking tot prostitutie maar eveneens wat er beschreven staat in verband 

met homoseksualiteit, want zoals eerder vermeld heeft de mannelijke prostitué te kampen met twee 

taboes: Hij gaat homoseksuele relaties aan én prostitueert zich. Zowel het prostitutiegebeuren als 

homoseksualiteit heeft een heus parcours afgelegd binnen onze wetgeving.  
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Reeds in de Code Penal van 1810 werd het aanhitsen, vergemakkelijken of begunstigen van ontucht of 

zedenbederf van vrouwelijke of mannelijke personen jonger dan 21 jaar strafbaar gesteld.
66

 De 

prostitutie zelf werd gezien als een noodzakelijk kwaad en werd getolereerd. De controle op het 

prostitutiegebeuren was gedurende de 19
de

 eeuw de taak van de lokale overheden en de zedenpolitie. 

Zij waren namelijk verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid, de moraliteit en de 

openbare rust. (Artikel 96 van de Gemeentewet van 1836)
67

 

 

Voor 1867 werd geen enkele seksuele handeling op zichzelf strafbaar gesteld. Zo werd naast 

bijvoorbeeld sodomie
68

 en incest alsook homoseksualiteit niet strafwaardig geacht. In het Belgische 

Strafwetboek van 1867 werden enkele aanpassingen opgenomen. Ontucht en prostitutie werden nog 

steeds niet als strafwaardig beschouwd maar wel als immoreel.
69

 

 

In de 20
ste

 eeuw werden nieuwe wetten ontwikkeld en vonden verschillende wetswijzigingen plaats. Er 

werd extra aandacht besteed aan de positie van de minderjarige en men nam het fenomeen van de 

vrouwenhandel steeds serieuzer. Een andere belangrijke factor die tot hervormingen heeft geleid was 

het zogenaamde “venerische gevaar” –de sterke stijging die men meende waar te nemen in het aantal 

geslachtsziekten- waarvan men dacht dat de prostitutie de oorzaak was.
70

  

 

In onze Belgische wetgeving is de wet van 21 augustus 1948 tot afschaffing van de officiële 

reglementering van de prostitutie een belangrijk gegeven. Voor 1948 vertrok onze nationale wetgeving 

vanuit het reglementaristisch standpunt. Prostitutie werd geregeld via gemeentelijke verordeningen. 

(Artikel 96 van de Gemeentewet van 1836). Met de wet van 21 augustus 1948 sloeg België de 

abolitionistische weg in. Prostitutie op zich wordt niet langer strafbaar gesteld door de wet. De 

prostitué(e) zelf kan dus niet worden gestraft voor zijn/haar activiteiten. Enkel wanneer deze gepaard 

gaan met andere misdrijven kan prostitutie worden bestraft. Zo is het verboden iemand aan te werven, 

weg te brengen of mee te nemen met het oog op ontucht of prostitutie. (Artikel 380 1° Sw.) Ook het 

aanzetten tot ontucht door woorden, gebaren of tekens op een openbare plaats is strafbaar volgens 

 

 
66  Nederlandstalige Vrouwenraad, Dossier Prostitutie juni 2003, Geschiedenis Wetgeving/strafrecht, [Dossier]. 

2. 

67  STEVENS, L., o.c., 199. 

68  Sodomie = tegennatuurlijke seksuele handelingen zoals seks met dieren.  

69  STEVENS, L., o.c., 75. 

70  Ibid., 198. 
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onze Belgische strafwet. (Artikel 380 bis Sw.) Direct of indirect reclame maken voor een seksuele 

dienstverlening is volgens onze wetgeving eveneens strafbaar. (Artikel 380 ter Sw.)
 71

  

 

In 1995 werden nog drie zedenwetten afgekondigd, meer bepaald: de Wet seksreclame, de Wet 

mensenhandel en kinderpornografie en de Wet strafrechtelijke bescherming van minderjarigen.
72

 Met 

de Wet seksreclame werd artikel 380 quinquies ingevoegd in het Belgische strafwetboek. Het werd 

verboden om met woorden, gebaren of tekens in het openbaar aan te zetten tot ontucht, er mocht niet 

langer een publiciteitsmiddel, zoals een advertentie, worden gebruikt om aan te zetten tot prostitutie en 

er mocht niet langer gebruik gemaakt worden van een reclamemiddel waarin een toespeling op 

seksuele exploitatie te vinden was. Het doel van deze nieuwe zedenwet was hoofdzakelijk om het 

misbruik van minderjarigen binnen het prostitutiemilieu tegen te gaan. Daarnaast wou men ook de 

reclame die gemaakt werd voor sekslijnen met specifieke strafbaarstellingen aanpakken. De Wet 

mensenhandel en kinderpornografie wordt gekenmerkt door drie krachtlijnen: de strijd tegen 

mensenhandel, de strijd tegen kinderpornografie en een herziening van het strafrechtelijk kader inzake 

prostitutie en ontucht. Ook met deze nieuwe zedenwet trachtte men de ontucht of prostitutie van 

minderjarigen de kop in te drukken. Het doel was repressiever op te treden tegen het opwekken, 

begunstigen of vergemakkelijken van bederf, ontucht en prostitutie van minderjarigen. Met de derde 

nieuwe zedenwet, Wet op de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, werden twee nieuwe 

strafbaarstellingen ingevoerd. Het verkrijgen van de ontucht of prostitutie van een minderjarige in ruil 

voor een materiële of financiële vergoeding en het bijwonen van de ontucht of prostitutie van een 

minderjarige. Uit de rechtspraak blijkt dat alle wetten zowel op mannen als op vrouwen van toepassing 

zijn.
 73

  

 

Zoals eerder gesteld hebben mannelijke prostitués ook te kampen met vooroordelen wat betreft hun 

seksuele geaardheid. In de jaren „50 van de 20
ste

 eeuw werd homoseksualiteit vanuit verschillende 

hoeken als een maatschappelijk probleem bestempeld.
74

 De menselijke seksualiteitsbeleving werd 

opgevat als een louter heteroseksuele activiteit. Alles wat hiervan afweek kreeg de stempel „immoreel‟ 

opgeplakt. In de jaren ‟70 en ‟80 van diezelfde eeuw werden de eerste stappen gezet in de richting van 

de emancipatie van de menselijke seksualiteitsbeleving en de hervorming van het seksueel strafrecht. 

Verschillende gedragingen werden gedecriminaliseerd waaronder ook de seksuele handelingen tussen 

personen van hetzelfde geslacht.  

 

 
71  VERMEULEN, G., Betaalseksrecht: naar regulering of legalisering van niet problematische prostitutie, 
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Wanneer men de evolutie van de strafwetten in het kader van prostitutie binnen deze eeuw bestudeert, 

valt het op dat men de mannelijke prostitué is vergeten. Hoewel onze huidige wetgeving zowel van 

toepassing is op vrouwelijke als op mannelijke prostitué(e)s ligt de focus bij de beleidsmakers, in de 

media en in de literatuur in de meerderheid van de gevallen op de vrouwelijke prostituees. De vrouwen 

in de prostitutie worden als slachtoffers beschouwd die moeten worden geholpen om het 

prostitutiemilieu voorgoed achter hen te kunnen laten. Bij mannen ligt dit opmerkelijk anders. Ook al 

is homoseksualiteit niet langer strafbaar in België, toch heerst er nog een taboe rond deze seksuele 

geaardheid.
75

 In sommige landen, zoals Nicaragua
76

 en Burundi
77

, is het zelfs nog strafbaar. Daarnaast 

heerst het taboe dat vrouwen onderdanig zijn aan mannen nog steeds in vele patriarchale 

samenlevingen. Een vrouw ten dienste van het „sterke geslacht‟ wordt nog te vaak als vanzelfsprekend 

genomen. Er is geen sprake van seksuele gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
78

 In deze 

samenlevingen gelooft men dat een man het seksueel recht heeft een vrouwenlichaam te benaderen en 

te „gebruiken‟. De zorgende functie waarin vrouwen worden ondergebracht hebben niet enkel 

betrekking op een seksuele dienstverlening. Ook verpleging en andere zorgende beroepen vallen onder 

deze noemer.
79

 Een man die zich ten dienste zet van vrouwen, laat staat van andere mannen past 

helemaal niet in dit denkbeeld.
80

 De man is een wezen vol lust voor vrouwelijk schoon, onze 

samenleving heeft het dus moeilijk om de man ook als een object van lust te aanzien.
81

  Daarnaast past 

een man die seksuele diensten koopt van een man of verkoopt aan een man niet binnen het westerse 

stereotiepe beeld van de sterke, potente, machoman.
82

 Dit zou kunnen verklaren waarom er rond 

mannelijke prostitués een nog groter taboe heerst dan rond vrouwelijke prostituees. 

 

We kunnen stellen dat de Belgische wetgever sinds de jaren ‟50 een abolitionistisch beleid voert 

inzake prostitutie. Volgens de letter van de wet mag men zich prostitueren maar mag dit niet kenbaar 

worden gemaakt, mogen er geen derden bij betrokken zijn en mag er geen voordeel worden uit 

gehaald. Concreet is het zo dat de politie niet zal optreden tegen bordelen, seksclubs en prostitué(e)s 
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zolang er geen andere criminele activiteiten plaatsvinden en de openbare orde geen overlast 

ondervindt. 
83

  

 

4. Besluit 

 

Uit dit eerste hoofdstuk blijkt dat prostitutie niet alleen een eeuwenoud beroep is dat door vrouwen 

wordt uitgeoefend maar dat ook mannelijke prostitués alom vertegenwoordigd zijn binnen het 

prostitutiemilieu. In onze huidige samenleving heerst nog steeds een maatschappelijk taboe rond 

prostitutie. Rond mannen in de prostitutie heerst zelfs een dubbel taboe. Naast de seksuele contacten in 

ruil voor een vergoeding die in ons moderne tijdperk nog steeds erg gevoelig liggen, moeten 

mannelijke prostitués ook het gevecht aangaan met het taboe rond homoseksualiteit. Verder blijkt uit 

dit hoofdstuk dat de visie van de samenleving met betrekking tot de mannelijke prostitué doorheen de 

geschiedenis verscheidene vormen heeft aangenomen. De samenleving anno 2010 is veel minder 

tolerant ten aanzien van mannenprostitutie dan enkele eeuwen geleden. Terwijl mannenprostitutie ten 

tijde van de oude Grieken aangemoedigd werd, wordt gelijkslachtige seks onder mannen vandaag de 

dag in de meeste samenlevingen nog steeds als onnatuurlijk aanzien. De mannelijke prostitué leeft 

heden ten dage nog steeds op de rand van de samenleving desondanks homoseksualiteit en de 

prostitutieactiviteiten op zich al enkele decennia gedecriminaliseerd zijn. Sinds de jaren ‟50 is 

prostitutie namelijk niet langer strafbaar in België. Een man mag zich prostitueren zolang er geen 

derden bij betrokken zijn, dit niet kenbaar wordt gemaakt en er geen voordeel wordt uitgehaald. België 

heeft zodoende de abolitionistische weg ingeslagen wat betreft de prostitutie.  
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HOOFDSTUK 2: DE DIVERSITEIT VAN DE IDENTITEIT. 

 

In dit tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de mannelijke prostitué zelf, en dan meer specifiek 

op de mannelijke prostitué die zich prostitueert aan andere mannen. De gigolo‟s
84

, transseksuelen
85

 en 

travestieten
86

 komen in deze eindverhandeling niet aan bod. In paragraaf 1 wordt „de identiteit‟ van de 

mannelijke prostitué besproken. Wat is de gemiddelde leeftijd, welke nationaliteiten komen frequent 

terug, wat is geweten over de sociaal- economische situatie van de jongens en welke mogelijkheden 

zijn er wat betreft hun seksuele identiteit? Is elke mannelijke prostitué homoseksueel? In paragraaf 2 

wordt dieper ingegaan op de relatievorming buiten het prostitutiemilieu. Hoe maken de jongens 

onderscheid tussen werkseks en privé-seks? De 3
de

 paragraaf behandelt het onderwerp “safe seks”. 

Kennen de jongens de gevaren van onveilige seks en handelen ze hiernaar? In paragraaf 4 wordt 

dieper ingegaan op de motivatie van de jongens. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen financiële 

motieven, positieve motieven en negatieve jeugdervaringen. Tot slot wordt in de 5
de

 paragraaf de 

houding van de mannelijke prostitués ten opzichte van het prostitutiewerk beschreven. Hoe staan ze 

persoonlijk ten aanzien van hun prostitutieactiviteiten? 

 

In de volksmond circuleren verscheidene synoniemen voor de mannelijke prostitué. Schandknaap, 

schandjongen, hoerejongen en businessboy zijn slechts enkele voorbeelden van een alternatieve 

benaming.
87

 Het profiel van de mannelijke prostitué is divers en dynamisch. Naast culturele en 

etnische verschillen onderscheiden de mannen zich ook wat betreft hun achtergrond en hun motieven 

om hun intrede te doen in het prostitutiemilieu.
88

 Sommigen bevinden zich in een goede sociaal- 

economische positie en hebben zodoende meer keuzevrijheid in het kiezen van hun klanten en de 

seksuele handelingen die ze verrichten.
89

 Andere mannelijke prostitués hebben die keuzevrijheid niet 

en kunnen het zich niet permitteren kieskeurig te zijn. De meeste mannelijke prostitués bewegen zich 

in en uit de prostitutie.
90

 Voortdurend duiken nieuwe gezichten op, elk met hun eigen verhaal. 
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1. Identiteit 

 

Uit de bestudeerde studies die in dit hoofdstuk behandeld zullen worden blijkt dat we de mannelijke 

prostitués niet kunnen vatten in één profiel. Het is een zeer diverse groep die op tal van punten 

verschillen. Binnen deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de leeftijd van de mannen, de 

nationaliteit, de sociaal- economische achtergrond en de seksuele identiteit.  

 

1.1 Leeftijd 

Op mannenprostitutie staat geen leeftijd. Uit de literatuur blijkt wel dat het voornamelijk jonge 

mannen zijn die zich prostitueren.
91

 Uit het etnografische veldonderzoek van Davies en Feldman in 

South Wales bij 81 mannelijke prostitués, uitgevoerd in 1992 – 1993, bleek dat de gemiddelde leeftijd 

onder de 18 jaar lag en varieerde van 15 tot 23 jaar. Tijdens diezelfde periode is ook onderzoek gedaan 

in Londen bij 49 mannelijke prostitués. De gemiddelde leeftijd was hier 20 jaar met een variatie van 

16 tot 29 jaar.
92

 Uit een onderzoek van Morse et al. bij mannelijke prostitués aan de Oostkust, 

Westkust en in het Zuiden van de Verenigde Staten bleek ook dat de gemiddelde leeftijd relatief laag 

ligt. De leeftijd van de bevraagde prostitués varieerde van 18 tot 40 jaar. Uit het onderzoek bleek dat 

de oudste mannen reeds lang in het milieu zaten. Sommigen onder hen verdienden reeds 20 jaar hun 

boterham als prostitué. Deze mannen werden binnen het milieu aanzien als overlevers omdat ze reeds 

al die jaren wisten te overleven binnen het prostitutiemilieu.
93

 Het 6-maand-durend onderzoek van 

Larvie in Brazilië bij 45 mannelijke prostitués gaf opnieuw aan hoe jong de meerderheid van de 

mannelijke prostitués is. De jongste deelnemers aan het onderzoek waren 15 jaar en de oudste was 38 

jaar. De meerderheid bevond zich in de leeftijdscategorie 17 tot 25 jaar.
94

 Het onderzoek van 

Boushaba et al. bij 172 mannelijke prostitués in Marokko in de periode 1992-1995 gaf 24,7 jaar aan 

als gemiddelde leeftijd.
95

 Uit een rapport van het Nederlands instituut voor alcohol en drugs blijkt 
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opnieuw dat het voornamelijk jonge mannen zijn die zich prostitueren. Alleen zij hebben blijkbaar 

voldoende marktwaarde. Dit rapport gaf een gemiddelde leeftijd van 20 jaar aan. Globaal varieerde de 

leeftijd echter tussen de 15 en de 30 jaar.
96

  

 

Cijfers over de mannelijke prostitués in België zijn erg schaars. In 2009 is de stad Antwerpen gestart 

met een jaarlijkse registratie van de mannen in de prostitutie. Aangezien zij zowel gegevens 

registreren betreffende vrouwen als mannen is het mogelijk een bescheiden vergelijking te maken 

tussen de twee populaties. Uit de verzamelde cijfers valt op te maken dat de gemiddelde leeftijd van de 

mannen 27 jaar is. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen ligt een pak hoger, meer bepaald op 31 jaar. 

Het aantal vrouwelijke prostituees onder de 20 jaar is erg miniem terwijl het aantal mannelijke 

prostitués onder de 20 jaar toch rond de 20% schommelt.
97

 Opnieuw wordt het gegeven dat mannelijke 

prostitués relatief jong zijn bevestigd. Het is echter van groot belang dat deze cijfers kritisch worden 

geïnterpreteerd aangezien het de eerste maal was dat deze gegevens werden geregistreerd in de stad 

Antwerpen.  

 

Door hun jonge leeftijd moeten de jongemannen soms seksuele contacten met mannen ondergaan die 

vaak twee keer zo oud zijn als hen. Ook al is dit de keuze van de jongeman zelf, geheel correct is dit 

niet.
98

  

 

1.2 Nationaliteit 

De mannenprostitutie is op het vlak van nationaliteiten erg divers. Globaal gesproken is de etnische 

samenstelling van het mannelijke prostitutiemilieu een weerspiegeling van de etnische samenstelling 

van de gemeenschap.
99

  

 

Uit cijfers verzameld door de organisatie Adzon, sinds 2009 “Alias”, kunnen we opmaken dat het 

Brussels mannelijke prostitutiemilieu in 2006 er als volgt uit zag: 41% waren van Maghrebijnse 

afkomst, 35% van Oost-Europese afkomst, 14% hadden de Belgische nationaliteit en de overige 10% 

hadden andere nationaliteiten.
100

 Uit de cijfers van de stad Antwerpen, verzameld in 2009, blijkt dat 
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het merendeel voornamelijk uit nieuw Europese landen
101

 komen zoals Polen, Roemenië, Slovakije en 

Bulgarije. Ook hier had slechts een 10tal % de Belgische nationaliteit.
102

  

  

Naast de autochtone mannen zijn zodoende verscheidene mannen uit etnische minderheden terug te 

vinden binnen het prostitutiemilieu.
103

 Sommige onder hen verblijven hier illegaal en zien de 

prostitutie als enige optie om geld te verdienen en te overleven. Sommigen kiezen er zelfs erg bewust 

voor. Ze willen op korte termijn een aanzienlijke som geld verdienen zodat ze terug naar hun thuisland 

kunnen om daar met het verdiende geld een nieuwe start te nemen.
104

 Dat ze er bewust voor kiezen wil 

echter niet zeggen dat ze het met alle plezier doen.  

 

Zowel volgens Van Gelder als volgens Van Horn hebben Marokkaanse jongens een grote kans 

slachtoffer te worden van seksueel misbruik en vervolgens in de prostitutie terecht te komen.
105

 Zij 

zijn voornamelijk een aantrekkelijke prooi voor de „suikerooms‟. Ze zijn gevoeling voor 

complimentjes en financiële of materiële beloningen.
106

 Ze hangen vaker rond op straat en zijn op zoek 

naar aandacht en geld. Het grote taboe rond seksualiteit in de Marokkaanse cultuur is voor de 

suikerooms een extra garantie dat de jongens niks lossen in hun omgeving.
107

 

 

Onderzoek naar de verschillen qua nationaliteit binnen de verscheidene prostitutiesectoren is nog niet 

gebeurd maar uit de vergelijkende studie van Waldorf en Murphy kunnen we echter wel een klein 

verschil opmaken wat betreft de nationaliteiten van 180 straatprostitués en 180 escortmannen in San 

Francisco. Uit de tabel kan worden afgeleid dat de blanke mannen in beide sectoren domineren. Het 

valt echter op dat de mannelijke straatprostitués diverser zijn wat betreft hun nationaliteit dan de 

mannelijke escortes. Elke nationaliteit, met uitzondering van de blanken, is beter vertegenwoordigd 

binnen het straatprostitutiemilieu dan bij de escortmannen. 
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104  TERPSTRA, L. en VAN DIJKE, A., o.c., 71-74. 
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Tabel 1: Nationaliteit van 180 mannelijke straatprostitués en 180 escortmannen. 

 

 

 

 

 

 

      
(Bron: WALDORF, D. en MURPHY, S., „Intravenous drug use and syringe sharing practices of call  men 

and hustlers‟ in AIDS, Drugs and Prostitution, PLANT, M., (ed.), Chapter 7, New York, Routledge, 109-

131) 

 

1.3 Sociaal- economische situatie 

Zoals eerder reeds aangehaald zijn de mannelijke prostitués een erg diverse groep. Het is onmogelijk 

om de mannen in één profiel te vatten. Naast de verschillen wat betreft hun leeftijd en nationaliteit 

onderscheiden de mannen zich ook op het vlak van hun sociaal- economische situatie en achtergrond. 

Het is een oncorrecte veronderstelling dat alle mannen in de prostitutie uit gebroken families komen, 

een laag of geen diploma hebben en de prostitutie zien als hun enige uitweg om te overleven.  

 

Uit onderzoek van Van de Lagemaat bij 62 mannelijke prostitués die hoofdzakelijk op straat en in 

clubs in Amsterdam werken blijkt echter dat voor een deel van de mannen deze veronderstelling wel 

opgaat. Zo kwam uit de studie naar voor dat sommige mannen een groot deel van hun jeugd 

doorgebracht hebben in instellingen, meer specifiek: 35% van de bevraagde mannen. Globaal 

genomen hadden deze mannen ook een lage opleidingsgraad en waren sommigen onder hen, 34% om 

correct te zijn, van huis weggelopen. Wanneer deze percentages vergeleken worden met mannen die 

als escort werken, blijkt dat deze mannen over het algemeen een hogere opleidingsgraad hebben en 

over een meer stabiele familiale achtergrond beschikken.
108

 Dit is echter een studie uit 1986 waardoor 

er kritisch met deze percentages en bevindingen moet worden omgegaan.  

 

Ook uit de bevindingen van Sioen in zijn onderzoek bij de mannelijke straatprostitués in Brussel blijkt 

dat een meerderheid van de bevraagde mannen uit gebroken gezinnen komt. Slecht één heeft zijn hele 

jeugd thuis gewoond. Alle anderen zijn minstens één keer weggelopen van huis of van het tehuis waar 

ze verbleven. Éénmaal op straat moesten ze hun plan leren trekken maar de meerderheid was nog niet 

rijp om zelfstandig te leven. Volgens Peter Sioen is die te vroege stap naar zelfstandigheid een 

 

 
108  ZUILHOF, W., l.c., 29. 

 Straatprostitués Escortmannen 

Zwart 15,0% 13,4% 

Latino 10,6% 7,3% 

Blank 67,2% 73,7% 

Inheemse 

Amerikanen 

2,2% 1,7% 

Andere 5,5% 3,9% 
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belangrijk element voor de stap richting prostitutie. De jongeman vervult namelijk de wens van de 

klant. Hij is onderdanig en moet zich schikken naar de eisen van de klant. Hij is niet langer baas over 

zijn eigen lichaam.
109

   

 

Uit een onderzoek van West en de Villiers bij 50 mannelijke straatprostitués uit Londen kwam 

opnieuw voort dat de meerderheid van de mannen geen eenvoudige jeugd heeft gehad. Zo had 66% 

van de bevraagde mannen een periode van hun kindertijd doorgebracht in opvangtehuizen. 50 van de 

60 mannen gaven aan tijdens hun jeugd minstens éénmaal te zijn weggelopen en 56% omschrijft hun 

kindertijd en jeugd als ongelukkig. West haalt echter zelf aan dat men op basis van deze cijfers niet 

mag concluderen dat elke mannelijke prostitué uit een gebroken gezin komt en een ongelukkige jeugd 

heeft gehad.
110

  

 

Dat niet elke man in de prostitutie dom en ongeschoold is bewijst het onderzoek van Morse et al. 

uitgevoerd aan de Oostkust, Westkust en in het Zuiden van de Verenigde Staten. Één derde van de 

door hen bevraagde mannelijke prostitués heeft een middelbaar diploma. Een groot deel van hen 

verklaarde zelf op regelmatige basis een krant te kopen of een boek te lezen. Uit de studie kwam 

echter ook terug dat 40% van huis zijn weggelopen rond hun 16 jaar. Daarvan verklaarde 60% dat 

huiselijk geweld of gerechtelijke problemen de primaire reden was voor hun vertrek.
111

 Ook Khan 

weerlegt het cliché dat elke man in de prostitutie ongeschoold is en een verleden heeft dat hij liever 

vergeet. Zo vertelt zij het verhaal van Ranjit, een student van 19 jaar die uit een middenklasse gezin 

komt en zichzelf prostitueert om extra zakgeld te verdienen dat hij uitgeeft aan kledij en muziek. Ook 

Sameer, een student van 21 jaar en met een gezin uit de middenklasse, heeft er bewust voor gekozen 

zich te prostitueren voor het extra zakgeld.
112

  

 

Uit sommige onderzoeken blijkt tevens dat sommige mannen in de prostitutie een verleden van 

seksueel misbruik hebben
113

, maar daarover in paragraaf 2.4.3 meer.  

 

Deze schokkende en ingrijpende gebeurtenissen in het verleden van de mannen kunnen ertoe leiden 

dat er ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen ontwikkeld worden. Sommige mannen kennen 
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112  KHAN, S., „Through a window darkly: Men who sell sex to men in India and Bangladesh‟ in Men who sell 

sex. International perspectives on male prostitution and HIV/AIDS, AGGLETON, P., (ed.), Chapter 11, 

Londen, UCL Press, 1999, 198. 
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de echte waarde van liefde en seks niet.
114

 Dit heeft als gevolg dat de kans op maatschappelijke uitval 

alleen maar groter wordt en de mannen zich met steeds meer problemen opzadelen zonder dat ze over 

de middelen beschikken om deze adequaat op te lossen.
115

 Ze zijn kwetsbaar en zodoende een 

gemakkelijke prooi voor de vicieuze cirkel van het prostitutiemilieu.  

 

We kunnen besluiten dat een deel van de mannelijke prostitués zijn afgestaan door hun ouders en zijn 

opgegroeid in pleeggezinnen of instellingen en dat er soms sprake was van verwaarlozing, een gebrek 

aan liefde en aan veiligheid. Al deze redenen kunnen ertoe leiden dat jongemannen op te vroege 

leeftijd in de prostitutie terecht komen maar zijn uiteraard niet de enige oorzaken waarom mannen zich 

prostitueren. Het is bovendien ook te voorbarig te concluderen dat elke mishandelde jongen in het 

prostitutiemilieu terecht komt. 

 

1.4 Seksuele identiteit 

Net als de nationaliteit en het verleden van de mannen maakt de seksuele identiteit een onlosmakend 

deel uit van de identiteit van de mannen. Dat alle mannen in de prostitutie homoseksueel of op zijn 

minst biseksueel zijn, is een onjuist gegeven.
116

 Wanneer we de mannen op basis van hun activiteiten 

binnen het prostitutiemilieu binnen één van de drie categorieën (homoseksueel, biseksueel of 

heteroseksueel) zouden willen plaatsen zouden we hun logischerwijs tot de homoseksuelen rekenen.
117

 

Het is echter allemaal veel complexer dan dat.
118

 Veel mannen in de prostitutie ontkennen dat ze 

homoseksueel zijn en geven aan dat ze zich nog vaak, soms zelf enkel en alleen, tot vrouwen 

aangetrokken voelen. Een groot deel van de mannen zijn nog op zoek naar hun seksuele identiteit en 

experimenteren volop binnen het prostitutiemilieu.  

 

Er wordt binnen het milieu een onderscheid gemaakt tussen het „zijn‟ en het „doen‟. Zij die een 

mannelijke prostitué „zijn‟, geven ook aan homo- of biseksueel te zijn. Maar er is ook een groot deel 

van de mannen die aan prostitutie „doen‟ en zij zien zichzelf nog steeds als heteroseksueel.
119

 Deze 
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mannen associëren prostitutie met vrouwelijke prostituees of met de “nichtenscène”.
120

 Hun 

activiteiten zien ze niet als prostitutie.
121

  

 

Homoseksualiteit is een beladen begrip. Niet alle mannen komen er even graag voor uit. Sommige 

mannen zitten nog in de ontkenningsfase. Niet enkel ten aanzien van zichzelf maar ook ten aanzien 

van hun vrienden en familie buiten het prostitutiemilieu voeren ze een toneeltje op. De anonimiteit van 

het prostitutiemilieu is ideaal om zichzelf op seksueel vlak te leren kennen.  

 

Uit het etnografische veldonderzoek van Davies en Feldman in Londen en Cardiff in de periode 1992 

– 1993 blijkt dat 20 van de 48 bevraagde mannen zichzelf als homoseksueel omschrijft. 14 mannen 

waren biseksueel en slechts 4 gaven aan heteroseksueel te zijn.
122

 Van de overige 10 zijn geen 

beschikbare gegevens. Het onderzoek van Allman en Myers uit 1984 bij Canadese prostitué(e)s, 

waarvan 37% mannen waren, gaf aan dat 23% van de bevraagde mannelijke prostitués heteroseksueel 

was. 31% verklaarde homoseksueel te zijn en nog eens 31% biseksueel. De overige 9% was er nog 

niet uit tot welke categorie ze behoort.
123

 Beide onderzoeken tonen aan dat de meerderheid van de 

mannen homo- en biseksueel zijn. Deze percentages kunnen echter verschillen wanneer we per 

prostitutiesector afzonderlijk de seksuele identiteit van de mannen bestuderen. Hierover meer in 

hoofdstuk 3. 

 

Homo- en biseksuele mannen werken voornamelijk vanuit de beslotenheid van clubs, privé-huizen en 

escortebureaus. In het straatcircuit lopen dan weer meer mannen rond die eigenlijk liever de liefde 

bedrijven met een vrouw maar omwille van verscheidene behoeften, zoals geld of drugs, zich 

prostitueren aan mannen.
124
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2. Relatievorming buiten de prostitutie 

 

Veel mannen binnen het milieu maken een onderscheid tussen werkseks en privé-seks.
125

 Beide 

vormen zijn seks maar voor de prostitués is werkseks toch nog iets anders. Seks is voor hen alleen 

maar echt als ze zich emotioneel verbonden voelen en als de motivatie niet wordt gevormd door een 

vergoeding. Werkseks is geen persoonlijke beleving. De seksuele handelingen die worden verricht is 

iets wat voor de klant wordt gedaan, niet met de klant.
126

 De prostitués prefereren afstandelijke 

handelingen, zoals het masturberen van de klant. Anale betrekkingen zijn seksuele handelingen van 

dichtbij en dat houden ze liever voor hun privé-relaties. Een andere manier om onderscheid te maken 

tussen de werkseks en de privé-seks is voor een aantal mannen het gebruik van condooms.
127

 Het 

condoom wordt gezien als een barrière tussen de prostitué en de klant. Seks zonder condoom houdt 

men liever voor in de privé-sfeer.
128

 Deze verschillende strategieën helpen de mannen een 

werkpersoonlijkheid te ontwikkelen die het stigma en de negatieve gevoelens rond het sekswerk moet 

trachten te onderdrukken.  

 

Er kunnen vier soorten seksueel contact worden onderscheiden. De heteroseksuele mannelijke 

prostitué die zich prostitueert aan mannen die bijna uitsluitend terug te vinden is bij de straatprostitués. 

De homoseksuele mannelijke prostitué die terug te vinden is in elke prostitutiesector. Seks zonder 

betaling, hierboven beschreven als privé seks en seks op regelmatige basis met één klant, dit vinden 

we hoofdzakelijk terug bij de thuiswerkers.
129

  

 

3. Mannelijke prostitués en veilige seks. 

 

In het mannenprostitutiemilieu is het gevaar voor HIV besmetting zeer reëel.
130

 Onbeschermd anaal 

contact, gekend als “barebacking” binnen het milieu, is onder mannen met homoseksuele contacten 
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veruit de meest voorkomende manier van besmetting.
131

 Hierbij loopt de receptieve partner
132

 meer 

risico dan de insertieve partner
133

. Daarnaast zijn het hebben van meerdere sekspartners en het gebruik 

van alcohol en drugs
134

 factoren die de kans op een HIV besmetting aanzienlijk verhogen.
135

  

 

Het zijn hoofdzakelijk twee categorieën prostitués die een groot risico lopen.
136

 De eerste groep zijn de 

homoseksuele prostitués.
137

 Zij stemmen vaker in met receptief anaal contact en werken ook meer in 

de thuisprostitutie waardoor de contacten intiemer zijn en men vaker vaste klanten heeft. Dit heeft als 

gevolg dat er sneller onveilig wordt gevreeën. Uit onderzoek van Boles et al. uit 1991 bij 224 

mannelijke straatprostitués die in Atlanta werkten, bleek dat 50% van de homoseksuele mannen 

besmet was met HIV en slechts 18,5% van de heteroseksuele mannen. Van de biseksuele mannen was 

36,5% besmet.
138

 De tweede categorie zijn de zwaar verslaafde drugsgebruikers die onder invloed van 

hun acute behoefte aan drugs minder kieskeurig zijn bij het selecteren van hun klanten en bij het 

toepassen van seksuele technieken en condoomgebruik. Wanneer deze groep drugs injecteert en hierbij 

niet hygiënisch omgaat met naalden en andere toebehoren stijgt het risico op ‟n besmetting alsnog 

aanzienlijk.
139

 Deze laatste categorie is een risicogroep wat betreft de verspreiding van HIV. Binnen 

deze groep mannelijke prostitués bevinden zich namelijk een groot aantal mannen die naast hun 

homoseksuele contacten ook heteroseksuele relaties aangaan. Zij prostitueren zich om aan hun 

drugsbehoefte te kunnen voldoen maar verkiezen privé vrouwelijke sekspartners. Deze mannelijke 

prostitués zorgen ervoor dat het virus ook verspreid wordt binnen het heteroseksuele milieu.
140
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Morse, Simon en Burchfiel stelden gedurende hun onderzoek aan de Oostkust, Westkust en in het 

Zuiden van de Verenigde Staten een aantal mannelijke prostitués de vraag om aan de hand van een 

schaal (nooit, soms, altijd) aan te geven hoe vaak ze een condoom gebruikten tijdens de seksuele 

contacten. De cijfers waren verontrustend. Slechts 19,9% gaf aan altijd een condoom te gebruiken. 

75,8% van de mannelijke prostitués die regelmatig risicovolle seksuele contacten aangaan, zoals 

receptief anaal contact, gaf aan heel soms of nooit een condoom te gebruiken. Daarenboven gaf slecht 

3,8% van de mannen aan dat hun klanten altijd om seks met een condoom vragen.
141

 Uit het 

etnografisch veldonderzoek van Davies en Feldman in Londen bij 49 mannelijke prostitués uit 1991-

1992 bleek dat er 7 mannen waren die nog nooit een condoom hadden gebruikt. Slecht 20 onder hen 

hadden op het moment van het interview condooms bij zich. Ditzelfde onderzoek in Cardiff bij 81 

mannen die in de prostitutie werken toonde aan dat opnieuw slechts een minderheid (31 mannen) een 

condoom op zak had tijdens het interview en dat een nog kleinere groep, 17 mannen, deze altijd op zak 

heeft.
142

 Het onderzoek van Thomas uit 1988, uitgevoerd in Edinburgh te Schotland bij 102 

mannelijke prostitués, leverde relatief geruststellende resultaten op. 63 van de bevraagde mannen gaf 

aan altijd een condoom te gebruiken. 11 mannen gebruikten in de meerderheid van de gevallen een 

condoom, 7 bleken slechts soms met condoom te vrijen en 5 mannen gaven aan zelden tot nooit een 

condoom te gebruiken.
143

 De resultaten van het onderzoek van Millson et al. uit 1991 leverde ook 

minder alarmerende resultaten op.  61% van de bevraagde mannelijke prostituees gaf namelijk aan 

altijd een condoom te gebruiken. Maar jammer genoeg gaf ook 15% toe nooit een condoom te 

gebruiken tijdens hun prostitutiecontacten.
144

  

 

4. Motivatie?  

 

Mannen in de prostitutie kunnen verschillende motieven hebben om zich te prostitueren. Achter elk 

contact tussen een mannelijke prostitué en een klant schuilt een bepaalde intentie of bedoeling.
145

 Een 

aantal mannen zien geen andere uitweg, ze worden gechanteerd of hebben het geld dringend nodig. 

Daarnaast is er echter ook een groep mannen die bewust voor prostitutie kiezen. Ze zijn homoseksueel, 
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zien er goed uit en kunnen geld verdienen in ruil voor seksuele diensten.
146

 Voor sommige is het de 

enige bron van inkomsten, voor andere is het gewoon een manier om wat zakgeld bij te verdienen.
147

 

Alvorens de verschillende soorten motieven te bespreken wil ik nogmaals benadrukken dat het 

uiteraard mogelijk is dat sommige mannen niet binnen één van deze drie groepen te classificeren zijn. 

Het prostitutiemilieu is erg groot en divers en het is onmogelijk om alle mannen te vatten in één of 

enkele profielen. 

 

4.1 Financiële motieven.  

Het vaakst terugkerende motief is geld. De overgrote meerderheid van de jongens verkoopt zichzelf 

om financiële redenen.
148

 Ze hebben het geld nodig om te overleven en kunnen via prostitutie snel een 

aardige cent verdienen. Deze mannen worden gedreven door pure noodzaak.
149

 Er zou kunnen gezegd 

worden dat ze gedwongen worden door de omstandigheden. Anderen zijn in de ban van geld en 

luxeproducten en prostitueren zich op erg regelmatige basis zodat ze zonder problemen kunnen 

genieten van luxe en dure materiële spullen.
150

 Deze mannen vinden we voornamelijk terug in de 

escortesector. Ze houden van een hoge levensstandaard en willen deze kost wat kost behouden.
151

 

Daarnaast is er nog een groep die zich enkel prostitueren wanneer ze het extra geld nodig hebben
152

 

bijvoorbeeld wanneer ze afhankelijk zijn van drugs of alcohol. Prostitutie is voor hen vaak een 

alternatief voor criminele activiteiten.
153

 Naast een financiële vergoeding gebeurt het ook dat deze 

mannen zich laten betalen met drugs. De mannen die afhankelijk zijn van drugs zijn niet erg graag 

gezien in het prostitutiemilieu omdat ze er niet met inzitten om onder de afgesproken prijs te gaan, 

maar daarover meer in hoofdstuk 4.  

 

 

 
146

  VAN GELDER, P., o.c., 110. 

147  ZUILHOF, W., l.c., 33. 

148  LEICHTENTRITT, R.D., DAVIDSON ARAD, B., „Young male street workers: Life histories and current 

experiences,‟ British Journal of Social Work, 2005, vol. 35, nummer 4, 496.  

149  LUCKENBILL, D.F., „Entering male prostitution‟, Journal of Contemporary Ethnography, 1985, vol. 14, 

nummer 2, 131. 

150   WEST, D.J., o.c., xiii ; KOPPEN XL, Jongeren in de prostitutie, Één, 18 mei 2010, 21H30 – 22H05. [TV-
programma] 

151   LEICHTENTRITT, R.D., DAVIDSON ARAD, B., l.c., 486. 

152  HALL, T.M., „Rent boys, barflies and kept man: Men involved in sex with men for compensation in 

Prague‟, Sexualities, 2007, vol. 10, nummer 4, 457-472. 

153
  DE GRAAF, R., VANWESENBEECK, W.M.A., VAN ZESSEN, G, STRAVER, C.J. en VISSER, J.H., 

„Male prostitutes and safe sex: different settings, different risks‟, AIDS Care, 1994, vol. 6, nummer 3, 262 ; 

WHOWELL, M. en GAFFNEY J., l.c., 106 ; KOPPEN XL, Jongeren in de prostitutie, Één, 18 mei 2010, 

21H30 – 22H05. [TV-programma] 

 



 HOOFDSTUK 2: DE DIVERSITEIT VAN DE IDENTITEIT 

 37 

4.2 Positieve motieven.  

Wanneer men aan drijfveren van mannen in de prostitutie denkt, denkt men voornamelijk aan 

drugsverslavingen en weggelopen jongens die geld nodig hebben om te overleven maar er zijn 

uiteraard ook een aantal mannen die bewust kiezen voor prostitutie op basis van een aantal positieve 

kenmerken. Zo zijn er homoseksuele mannen die erg genieten van seksuele contacten. Zij vinden het 

vaak een streling voor hun ego wanneer ze regelmatig „uitgekozen‟ worden. Het bevestigt hun 

jeugdigheid en hun aantrekkelijkheid. Het prostitutiewerk is voor hen een eenvoudige manier van geld 

verdienen terwijl ze volop kunnen experimenteren met hun seksuele geaardheid.
154

 Deze 

homoseksuele of biseksuele jongens houden van seks en vinden het avontuurlijk en opwindend om er 

geld met te verdienen.  

 

4.3 Negatieve jeugdervaringen  

Trauma‟s, opgelopen tijdens de jeugdjaren, kunnen er ook toe leiden dat sommige jongens terecht 

komen in de prostitutie. Seksueel misbruik en een onstabiele familiale achtergrond
155

 zijn twee 

courante voorbeelden.
 156

 Jongens die regelmatig seksueel misbruikt zijn weten soms van niet beter.
157

 

Hun idee over relaties, seks en homoseksualiteit is volledig verdraaid.
158

 Een verleden van seksueel 

misbruik kan bij de mannen twijfels doen groeien over hun seksuele geaardheid.
159

 Één homoseksueel 

contact tijdens de jeugdjaren kan er reeds toe leiden dat de jongens in de knoop liggen met hun 

seksuele identiteit. Zijn ze nu homoseksueel omwille van die gelijkslachtige contacten of zijn ze 

alsnog heteroseksueel? Sommige mannen zoeken hun toevlucht in de prostitutie en experimenteren 

met hun seksuele geaardheid. 

 

Sommige mannen komen tijdens hun jeugd in aanraking met een „suikeroom‟.
160

 Dit zijn meestal 

oudere mannen die jongens op een slinkse wijze de prostitutie in loodsen. Ze zijn aardig, geven mooie 

cadeautjes en regelen van alles voor de jongens. In het begin moet hij er niks voor terug hebben maar 
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na verloop van tijd begint hij zich op te dringen aan de jongen. Uit “dankbaarheid” laat de jongen de 

oudere man zijn ding doen en vanaf dan heeft deze hem in zijn macht. Dat er seksuele contact is 

geweest gebruikt de „suikeroom‟ vanaf nu tegen de jongen. De jongen moet luisteren en doen wat de 

man vraagt of anders zou deze alles aan zijn familie en vrienden opbiechten. Vanaf het eerste seksueel 

contact komt alles in een stroomversnelling. De jongens zitten vaak zo diep dat er geen weg meer 

terug is.
161

 Deze mannen kiezen hun slachtoffers altijd erg zorgvuldig uit. Een kwetsbare en 

onzelfzekere jongen met een verleden van misbruik of verwaarlozing is de gemakkelijkste prooi. Zoals 

eerder reeds aan bod kwam in § 2.1.2 zijn het vaak Marokkaanse jongens die in de val trappen van 

suikerooms. De „suikeroom‟ kan worden vergeleken met een pooier.
162

 Beiden zorgen ervoor dat de 

prostitué(e) klanten krijgt. Dit gebeurt onder andere aan de hand van advertenties. Daarnaast voert de 

„suikeroom‟ de jongen in kwestie ook naar de plaats van afspraak. In ruil daarvoor verwacht hij dan 

een deel van de ontvangen vergoeding.
163

 

 

Deze negatieve jeugdervaringen, zoals verwaarlozing of een verleden van seksueel misbruik kunnen 

als gevolg hebben dat de jongens weglopen van huis en hun toevlucht zoeken in de prostitutie.
164

  

 

5. Houding ten opzichte van het werk. 

 

Globaal gesproken kan een mannelijke prostitué drie houdingen aannemen ten aanzien van zijn 

prostitutiewerk.
165

 Ten eerste heb je de prostitués die bewust gekozen hebben voor het prostitutiewerk 

omwille van de positieve redenen, zoals het geld die ermee te verdienen valt of omdat ze gewoon erg 

veel van seks houden. Voor deze groep is het prostitutiewerk een beroep als een ander. De tweede 

groep bestaat uit de prostitués voor wie het prostitutiewerk een overlevingsstrategie is. Zij willen zo 

snel mogelijk een grote som geld verdienen om een ander leven te kunnen opbouwen of zij hebben het 

geld nodig om een verslaving te kunnen financieren. De laatste groep zijn de mannelijke prostitués die 

de prostitutie als een onderdeel van hun lifestyle beschouwen. Voor hen is het prostitutiewerk geen 

fulltime job maar eerder een gemakkelijke manier om wat extra te verdienen.  
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Uiteraard kunnen niet alle mannelijke prostitués binnen één van deze drie categorieën worden gevat. 

Zo zijn er bijvoorbeeld mannen die niet meer weten hoe ze lief moeten hebben en die seks en liefde 

met elkaar verwaren. Ze zijn gedreven door constante bevrediging en spanning. Zij die er reeds op 

heel jonge leeftijd ingerold zijn weten niet beter en denken dat hun rol in de samenleving het 

bevredigen van anderen is. Ze kennen geen liefde en genegenheid en gaan emotionele verbindingen uit 

de weg. Sommigen geven aan zich geen mens meer te voelen maar gewoon een seksueel wezen.
166

  

 

De houding van de mannelijke prostitué ten aanzien van zijn prostitutieactiviteiten hangt vaak af van 

zijn seksuele identiteit en of hij al dan niet drugs gebruikt. De heteroseksuele prostitué die afhankelijk 

is van drugs vinden we voornamelijk terug binnen de straatprostitutie. Deze jongens zijn zeer negatief 

over hun werk en willen er zo snel mogelijk met ophouden. Ze zitten echter gevangen in een vicieuze 

cirkel, ophouden met druggebruik en prostitutie is voor velen onbegonnen werk. De 

prostitutieactiviteiten zijn gekoppeld aan hun drugsgebruik want er is een constante behoefte aan 

geld.
167

 De homo – en biseksuele jongens die geen drugs gebruiken zijn over het algemeen positiever 

ingesteld over hun job.
168

  

 

Zoals eerder aangehaald blijven mannen vaak minder lang in de prostitutie dan vrouwen. Voor de 

meeste mannen is het een manier om wat extra zakgeld te verdienen.
169

 Sommigen beleven plezier aan 

hun bijverdienste, anderen zien tijdelijk geen andere oplossing. Enkele mannen hebben naast het 

prostitutiewerk nog een andere job, de meerderheid leeft echter van een werkloosheidsuitkering. De 

erg actieve mannen hebben op een maand tijd dus vaak goed verdiend. Er zijn echter ook mannen die 

buiten hun prostitutie-inkomsten geen andere bron van inkomen hebben. De illegale mannelijke 

prostitué is hier één van.
170

 

 

Ook hier kunnen we terug besluiten dat elke man een eigen verhaal heeft, een eigen motivatie en een 

eigen unieke identiteit.  

 

 

 
166  DORAIS, M., l.c., 108-110. 

167  DE GRAAF, R., VANWESENBEECK, W.M.A., VAN ZESSEN, C.J. en VISSER, J.H., l.c., 263-264. 

168  BIMBI, D.S., KOKEN, J.A., PARSONS, J.T. en HALKITIS, P.N., „The experience of stigma in the lives of 

male internet escorts‟, Journal of Psychology and Human Sexuality, 2004, vol. 16, nummer 1, 17. 

169  SNELL, C. L., Young man in the street: help - seeking behavior of young male prostitutes, Westport, 

Praeger publishers, 1995, 8. 

170  HALL, T.M., „Rent boys, barflies and kept man: Men involved in sex with men for compensation in 

Prague‟, Sexualities, 2007, vol. 10, nummer 4, 457-472. 



 HOOFDSTUK 2: DE DIVERSITEIT VAN DE IDENTITEIT 

 40 

6. Besluit  

 

We kunnen besluiten dat het onmogelijk is om alle mannelijke prostitués onder één noemer te 

verzamelen. Het is geen homogene groep. Zowel qua leeftijd, nationaliteit en sociaal – economische 

situatie zijn er grote verschillen tussen de mannen onderling. Ondanks het gezegde dat de marktwaarde 

van de mannelijke prostitué rond de 20 jaar schommelt zijn er ook nog mannen die niet meer tot de 

categorie van de twintigers behoren maar toch nog steeds hun boterham verdienen met prostitutiewerk. 

Het vooroordeel dat alleen laaggeschoolde mannen uit gebrokken families terecht komen binnen het 

prostitutiemilieu is in dit hoofdstuk ook weerlegd. Verder is het onmogelijk om rechtlijnig te stellen 

welke nationaliteiten veel, weinig of niet in de prostitutie terecht komen omdat dat heel sterk afhangt 

van de etnische samenstelling van de samenleving en dus doorheen de tijd grondig kan wijzigen. 

Daarnaast is het ook een misverstand dat alle mannen in de prostitutie homoseksueel of op zijn minst 

biseksueel zijn. Een aanzienlijk deel van de mannen geeft aan heteroseksueel te zijn. Zij evolueren het 

prostitutiewerk opvallend negatiever dan hun homo- en biseksuele collega‟s. Het is eveneens 

belangrijk om te onthouden dat iedere mannelijke prostitué zijn eigen verhaal en een eigen manier van 

werken heeft. Ongeacht de veronderstelde link tussen seksueel misbruik, weglopen van huis en de 

prostitutie blijkt dat een groot deel van de mannen toch zelf gekozen heeft voor de prostitutie. Naast de 

positieve en financiële motieven en de negatieve jeugdervaringen die aan de basis kunnen liggen van 

het prostitutiewerk zijn uiteraard ook nog andere mogelijkheden die ertoe geleid hebben dat mannen 

terecht komen in de prostitutie. Niettegenstaande sommige mannen vrijwillig gekozen hebben voor de 

prostitutie, moeten we ons echter toch afvragen in welke mate er sprake kan zijn van een vrijwillige 

keuze. Heel verontrustend is het gebrekkige condoomgebruik binnen het mannelijke prostitutiemilieu. 

De cijfers in de aangehaalde studies zijn zorgwekkend en doen alarmbellen rinkelen. Hiertegen moet 

dringend worden opgetreden. 
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HOOFDSTUK 3: PROSTITUTIEMILIEUS. 

 

In dit derde hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de prostitutiemilieus. In paragraaf 1 geef ik een 

overzicht van de voornaamste sectoren binnen de verschillende prostitutiemilieus. Drie zichtbare 

vormen en drie niet zichtbare vormen van prostitutie komen uitgebreid aan bod. In de 2
de

 paragraaf 

wordt vervolgens een vergelijking gemaakt tussen de mannen uit de verschillende sectoren. Er wordt 

besproken op welke vlakken de mannen gelijkenissen en verschillen vertonen binnen de verschillende 

prostitutievormen.  

 

Ook hier wil ik nogmaals vermelden dat ik mij uitsluitend richt op mannelijke prostitués die zich 

prostitueren aan mannen. Gigolo‟s, travestieten en transseksuelen komen niet aan bod. 

 

1. De verschillende gezichten van prostitutie  

 

Mannenprostitutie heeft verschillende gezichten. Elke prostitutievorm heeft zijn eigen specifieke 

karakter met voor- en nadelen. In de mate van het mogelijke kiest de mannelijke prostitué zelf welke 

vorm van prostitutie het beste bij hem past. Ook de klant beslist zelf in welke prostitutiesector hij op 

zoek gaat naar mannelijke gezelschap.
171

 Vaak wordt het onderscheid gemaakt naargelang de plaats 

waar men zich prostitueert. Straatprostitutie en barprostitutie zijn zichtbare vormen van prostitutie. 

Escorteservices en privé-huizen zijn voorbeelden van onzichtbare vormen van prostitutie. Een tweede 

onderscheid dat kan worden gemaakt is op basis van de mate van zelfstandigheid. Clubprostitutie en 

escortewerk zijn twee voorbeelden van georganiseerde prostitutie, terwijl straat- en barprostitutie twee 

vormen zijn waarin de prostituee voornamelijk zelfstandig werkt. 

 

1.1  Zichtbare prostitutie 

 

1.1.1 Straatprostitutie 

Uit een onderzoek van Alexander et al. uit 2001 blijkt dat zowel in de Verenigde Staten van Amerika, 

Engeland, Nederland en verscheidene andere landen slecht een minderheid van de prostitués op straat 

werkt, meer bepaald zo een 10 à 30%. De meerderheid bevindt zich in de prostitutie die zich 

binnenhuis afspeelt, zoals de escort, de bars en de thuisprostitutie. Desondanks krijgen de 

straatprostitués vaak het merendeel van de aandacht. Daarnaast valt ook op dat de samenleving minder 

 

 
171  DE GRAAF, R., Prostitutes and their clients; sexual networks and determinants of condom use, Utrecht, 

1995, 12.  



  HOOFDSTUK 3: PROSTITUTIEMILIEUS 

 42 

tolerant is ten aanzien van straatprostitutie dan ten aanzien van binnenhuisprostitutie en 

escortewerk.
172

 

 

De straatprostitutie is een zichtbare en meer zelfstandig georganiseerde vorm van prostitutie. Deze 

mannen zoeken op eigen houtje naar klanten op straat, in parken en op andere ontmoetingsplekken die 

binnen het milieu gekend zijn zoals verlaten gebouwen, kleine donkere steegjes of publieke 

toiletten.
173

 Deze plaatsen zijn in het milieu gekend onder de noemer „Red light‟ gebieden.
174

 De seks 

kan zowel op een publieke plaats, bijvoorbeeld een steegje of een park plaatsvinden als in een privé 

setting zoals een motel.
175

  

 

Zowel de jongens als de klanten pikken al doende een aantal gebruiken op die hun activiteiten 

eenvoudiger maken. Zo is het bijvoorbeeld de gewoonte in Manchester dat klanten traag voorbij rijden 

in hun auto. Wanneer ze een mannelijke straatprostitué zien die hen bevalt, knipperen ze eens kort met 

hun lichten naar hem.
176

 Voor buitenstaanders vallen deze symbolische gebruiken niet onmiddellijk op 

maar zij die binnen het milieu vertoeven weten wat hen te doen staat. Mannelijke straatprostitués zijn 

over het algemeen veel discreter dan vrouwelijke straatprostituees.
177

 Deze laatst genoemden roepen 

luid, zwieren met hun heupen en zijn vaak erg schaars gekleed. De mannelijke straatprostitué verkiest 

voornamelijk een meer onopvallende aanpak en is meestal praktisch aangekleed.
178

 Dit wil zeggen 

warm ingeduffeld en regenbestendig.
179

 Een „hoodie‟
180

 staat binnen het milieu symbool voor anti - 

sociaal gedrag en wordt voornamelijk gedragen door de heteroseksuele, stoere en uiterst mannelijke 

prostitués.
181

 De homoseksuele prostitués zullen over het algemeen iets meer moeite steken in hun 

 

 
172  WEITZER, R., „New directions in research on prostitution‟, Crime, Law and Social change, 2005, vol. 43, 

nummer 4 en 5, 214-215. 

173
  DORAIS, M. en FELDSTEIN, P., Rent boys: the world of male sex workers, Québec, Mcgill-Queen‟s 

University Press, 2005, 26 ; WHOWELL, M., „Male sex work: Exploring regulation in England and Wales‟, 

Journal of Law and Society, 2010, vol. 37, nummer 1, 131. 

174  LILLYWHITE, R. en SKIDMORE, P., „Boys are not sexually exploited? A challenge to practitioners‟, 

Child Abuse Review, 2006, vol. 15, nummer 5, 353 ; WHOWELL, M., l.c., 134. 

175  WEITZER, R., l.c., 211-235 ; WHOWELL, M. en GAFFNEY J., „Male sex work in the UK: forms, practice 

and policy implications in Regulating sex for sale. Prostitution policy reform in the UK, PHOENIX, J., 
(ed.), Chapter 6, Bristol, The Policy Press, 2009, 108. 

176  WHOWELL, M., l.c., 135. 

177  Ibid., 136. 

178  ZUILHOF, W., „Sex for money between men and boys in the Netherlands: Implications for HIV prevention‟ 

in Men who sell sex. International perspectives on male prostitution and HIV/AIDS, AGGLETON, P., (ed.), 

Chapter 2, Londen, UCL Press, 1999, 27. 

179  WHOWELL, M., l.c., 136. 

180  Een hoodie is een pull met een kap. 

181  WHOWELL, M., l.c., 137-138. 



  HOOFDSTUK 3: PROSTITUTIEMILIEUS 

 43 

outfit.
182

 De mannelijke straatprostitués kregen binnen het milieu de bijnaam „rent boys‟, „hustlers‟ en 

„streetwalkers‟.
183

  

 

Naast de mannelijke prostitués bevinden zich vaak ook “cruisers” binnen de red light gebieden. Dit 

zijn homo- of biseksuele mannen die op zoek zijn naar een seksueel avontuurtje zonder betaling.
184

 De 

mannen hanteren zodoende de cruisingtechniek om snel en anoniem seksuele contacten te hebben 

zonder financieel gewin. Beide mannen zien dit als een wederkerige win- winsituatie.
185

  

 

Uit een Britse studie van Morse en Simon‟s bij 211 mannelijke straatprostitués blijkt dat 40% van de 

bevraagde mannen zichzelf identificeren als heteroseksueel, 40% als biseksueel en slechts 20% als 

echt homoseksueel.
186

 Ook uit de verzamelde data van het sekswerkproject in Manchester blijkt dat 

40% van de bevraagde mannelijke straatprostitués heteroseksueel zijn. Ook hier gaf slechts 20% aan 

homoseksueel te zijn. De overige 20% viel onder de categorie biseksueel of worstelde nog met zijn 

seksuele geaardheid.
187

 Boles en Elifson hebben in 1991 224 mannelijke straatprostitués in Atlanta 

bevraagd. Ook hier gaf de meerderheid aan heteroseksueel te zijn, 46,4% om precies te zijn. 37,5% 

verklaarde biseksueel te zijn en slechts 17,9% was overtuigd homoseksueel.
188

 De meerderheid van de 

heteroseksuelen binnen dit milieu zijn aan het experimenteren met hun seksuele identiteit of 

prostitueren zich uit noodzaak.
189

  

 

Het percentage „homoseksueel‟ is in vergelijking met andere prostitutievormen erg laag. Zo blijkt 

namelijk uit een onderzoek van De Graaf et al. uit 1990-1991, uitgevoerd in verscheidene steden en 

gemeenten in Nederland waarbij 27 mannelijke prostitués (16 straatprostitués, 9 mannen uit het 

thuiscircuit en 2 mannen die in een bar werken) zijn geïnterviewd, dat het aantal heteroseksuelen in het 

thuiscircuit erg laag, zoniet onbestaande is. Van de bevraagde prostitués gaf 30% aan uitsluitend 
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homoseksueel te zijn en 15% beschreef zichzelf als overwegend homoseksueel. 11% was biseksueel, 

26% voornamelijk heteroseksueel en 19% overtuigend heteroseksueel. Alle 9 mannen uit de 

thuisprostitutie beschreven zichzelf als uitsluitend of overwegend homoseksueel en de overgrote 

meerderheid van de mannelijke straatprostitués zag zichzelf als uitsluitend of hoofdzakelijk 

heteroseksueel.
190

 Ook binnen de stripclubs blijken de mannelijke strippers hoofdzakelijk 

homoseksueel te zijn. Uit de analyse van de etnografische studie van Boden in twee stripclubs in de 

verenigde staten, „The Syncopation‟ en „The Silver Bullet‟ in Urbana, Illinois komt naar voor dat 21 

van de 27 bevraagde mannelijke strippers zichzelf als homoseksueel beschrijft. Één jongeman geeft 

aan biseksueel te zijn en de overige 5 zijn heteroseksueel.
191

 De verhoudingen liggen dus helemaal 

anders in vergelijking met de studies rond mannelijke straatprostitués. 

 

Straatprostitués besteden meer tijd aan hun werk dan thuiswerkers. Zij moeten de baan op om klanten 

te werven en moeten soms ettelijke uren ronddwalen voordat ze een klant hebben. Straatprostitués 

hebben gemiddeld meer klanten dan bijvoorbeeld thuiswerkers of escortes. Maar hun verdiensten per 

klant zijn lager en er wordt gemiddeld ook minder tijd besteed aan de klant. Een orale bevrediging en 

het vlugge handwerk zijn de twee meest uitgevoerde seksuele handelingen door mannelijke 

straatprostitués.
192

  

 

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de mannen binnen het straatprostitutiemilieu afhankelijk 

zijn van drugs. Zo geeft het onderzoek van De Graaf et al. uit 1990-1991 waarbij 27 mannelijke 

prostitués uit Nederland zijn geïnterviewd  aan dat bij de 16 bevraagde straatprostitués drugsgebruik  

niet uitzonderlijk is. Twaalf  van de 16 mannen gaven aan harddrugs te gebruiken. Zeven onder hen 

hadden reeds drugs geïnjecteerd.
193

 Door hun afhankelijkheid aan drugs moeten deze mannen vrijwel 

elke dag de baan op. Hun collega‟s die niet afhankelijk zijn van drugs kunnen echter al eens een dag 

over slaan.
194

 Maar daarover meer in hoofdstuk 4. 
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Het feit dat ze hun eigen werkuren kunnen bepalen is één van de voordelen aan het 

straatprostitutiewerk. Wanneer ze op zelfstandige basis werken zijn al hun inkomsten ook voor hen 

alleen.
195

 Terwijl vrouwelijke straatprostituees vaak werken in naam van een pooier
196

 is dit 

uitzonderlijk bij mannen.
197

 De mannen werken hoofdzakelijk op zelfstandige basis. In Amsterdam 

zijn echter al georganiseerde netwerken ontmanteld. Het zijn dan voornamelijk jongens, jonger dan 16 

jaar, die werken voor een man die hun afspraakjes regelt. Naast het regelen van de afspraken zorgt hij 

er ook voor dat de jongens uit handen blijven van politie en justitie.
198

 De suikeroom kan ook onder 

deze noemer „pooier‟ worden geplaatst. Dit zijn oudere mannen die jongens op een sluwe wijze de 

prostitutie in lokken en dan „verhuren‟ aan andere mannen. Zie ook hoofdstuk 2 paragraaf 4.3. 

 

De straatprostitués worden door de samenleving vaak als publieke overlast ervaren. Aan de seksuele 

daad gaan een aantal gebruiken vooraf die voor spanningen kunnen zorgen bij de buurtbewoners. Het 

afdweilen van het voetpad, het roepen naar potentiële klanten en het onderhandelen over prijzen zijn 

slechts enkele voorbeelden van gedragingen die door de buurtbewoners als overlast kunnen worden 

ervaren.
199

 

 

Zoals later nog besproken zal worden staat de straatprostitué onderaan de hiërarchische lader van het 

prostitutiemilieu. Het wordt slecht betaald en de mannen binnen deze sector lopen het grootste risico 

op een beroving of een fysieke aanval.
200

 In vergelijking met hun collega‟s in andere sectoren lopen 

zij, omdat ze zich vrijwel altijd op straat bevinden, ook het grootste risico op een arrestatie door de 

politie.
201

  

 

1.1.2 Raamprostitutie 

Binnen deze vorm van prostitutie werkt de prostitué(e) in een publiek toegankelijk pand. De 

prostitué(e) lokt klanten door hun aandacht te trekken vanachter het raam. In het pand zijn meerdere 
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kamers beschikbaar waar de prostitué(e) zich met de klant kan terugtrekken. Deze kamertjes worden 

ook wel carrés of peeskamertjes genoemd.
202

  

 

Raamprostitutie uitgeoefend door mannen is zogoed als onbestaand.
203

 Travestieten en transseksuelen 

zijn wel terug te vinden binnen de raamprostitutie.
204

 Uit cijfers van de stad Antwerpen uit 2007 blijkt 

dat 15% van de 450 raamprostituees in het Schipperskwartier mannen zijn. Volgens de 

prostitutieambtenaar van Antwerpen zijn dit echter zo goed als allemaal travestieten en 

transseksuelen.
205

  

 

1.1.3 Barprostitutie en georganiseerde clubprostitutie 

Binnen deze vorm van prostitutie zoeken de mannen hun klanten in uitgaansgelegenheden. Naast de 

specifieke homobars kunnen de mannen ook in het gewone uitgaansleven hun klanten zoeken. Binnen 

deze prostitutievorm zijn zowel biseksuele als homoseksuele als heteroseksuele mannen terug te 

vinden.
206

 

 

De specifieke homoclubs zijn een voorbeeld van georganiseerde clubprostitutie. Ze worden vaak 

gerund door een beheerder of bedrijfsleider die de huisregels en werkomstandigheden bepaalt. Mannen 

die zwaar afhankelijk zijn van drugs of die besmet zijn met HIV worden in de meeste clubs 

geweerd.
207

 Ze tasten de goede naam van de club of bar aan. De mannen worden geacht de klanten aan 

te sporen iets te drinken en indien de klant dat wenst kan de mannelijke prostitué nadien met de klant 

meegaan voor seksuele betrekkingen. De kamers in deze panden zijn vaak erg gerieflijk uitgerust met 

jacuzzi, TV, een uitgebreide pornocollectie, enz. Sommige hebben zelf een SM kamer. In sommige 

privé-clubs heeft ook het personeel een actieve rol in het leggen van contacten. Zij zijn vaak de eerste 

die contact hebben met de klant en kunnen hen dan voorstellen aan beschikbare mannen. Privacy, 

gezelligheid en knappe, gezonde jonge mannen met goede sociale vaardigheden zijn enkele 

kenmerken die hoog in het vaandel worden gedragen binnen deze clubs.
208
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Enkele voordelen op een rijtje zijn
209

:  

- Een club kan de mannelijke prostitué een veilig gevoel geven. Hij is er nooit alleen. De 

mannen kunnen vaak rekenen op het begrip en de steun van collega‟s.
210

 

- De meeste clubs beschikken over een huisreglement waarmee ze de klant een aantal 

gedragsregels opleggen, bijvoorbeeld het dragen van een condoom. 

- De mannen kunnen in de club rekenen op een bepaalde mate aan anonimiteit. De kans dat ze 

familie, vrienden of kennissen tegenkomen is klein. 

 

Werken in een club kan echter ook een aantal nadelen met zich meebrengen
211

:  

- In een club is te allen tijde alcohol aanwezig. Vaak heeft de mannelijke prostitué na een avond 

werken een grote hoeveelheid alcohol in zijn lichaam. Alcohol wordt door de mannen 

gedronken om de tijd te doden op een rustig moment of wordt samen met de klant gedronken 

om de sfeer wat losser te maken. 

- De eigenaar van de club bepaalt de prijzen en bepaalt hoeveel de mannelijke prostitué zelf 

verdient. Het is dus mogelijk dat de mannen meer zouden verdienen mochten ze op 

zelfstandige basis werken.
212

 

- Tussen de mannen onderling kan een concurrentiestrijd woeden. Elke klant die een man 

binnenhaalt is er één verloren voor de andere mannen.  

- De mannen moeten ook te allen tijde goed gehumeurd en gezellig zijn. Ook wanneer er niet 

veel klanten zijn moeten ze blijven lachen. 

 

Naast deze gezelschapsbars vallen ook mannelijke stripclubs
213

 onder de noemer georganiseerde 

clubprostitutie. Binnen deze clubs wordt mannelijke schoonheid openlijk geëxposeerd. De combinatie 

klanten, mooie schaars geklede mannen en alcohol kan voor heel wat spanning en aantrekking zorgen. 

Seks, verlangen en geld zijn drie begrippen die de hoofdrol spelen binnen deze stripclubs.
214

 Er zijn 

verscheidene soorten stripclubs: Er zijn clubs waar de mannelijke strippers op de bar dansen, in andere 

clubs wordt er op een podium gedanst en in een beperkt aantal wordt er ook gewoon op de dansvloer 

tussen de klanten gedanst. Mengvormen zijn uiteraard mogelijk.
215

 Voor welke vorm er ook gekozen 

 

 
209  http://www.uitdeprostitutie.nl/, [22/03/2010] 

210  DE GRAAF, R., o.c., 10. 

211  http://www.uitdeprostitutie.nl/, [22/03/2010] 

212  DE GRAAF, R., o.c., 10. 

213  KAUFMAN, M.R., l.c, 411. 

214  DEMARCO, J.RG., „Power and control in gay strip clubs‟, Journal of Homosexuality, 2007, vol. 53, 

nummer 1 & 2, 111-112. 

215  DEMARCO, J.RG., l.c., 114.  

http://www.uitdeprostitutie.nl/
http://www.uitdeprostitutie.nl/


  HOOFDSTUK 3: PROSTITUTIEMILIEUS 

 48 

wordt, direct contact met de klanten is belangrijk.
216

 Het is de taak van stripper om elke klant 

voldoende aandacht te geven en ervoor te zorgen dat ze allemaal de indruk hebben dat zij de meeste 

aandacht krijgen. De klant wil de indruk hebben dat de mannelijke stripper alleen voor hem 

danst.
217

Dit levert globaal de meeste fooien op.
218

 Onder de mannelijke strippers onderling heerst soms 

een competitiedrang. Dit kan verschillende vormen aannemen. Opscheppen over fooien, over de grote 

van het geslachtslid of over hun gespierd lichaam zijn drie voorbeelden.
219

  

 

Uit de etnografische studie van Boden bij 27 mannelijke strippers, tewerk gesteld in „The 

Syncopation‟ en „The Silver Bullet‟ in Urbana, Illinois in de Verenigde Staten, , blijkt opnieuw hoe 

divers de groep mannelijke prostitués is. Van de 27 bevraagde mannen hebben er 17 een blanke 

huidskleur,  6 hebben een Afrikaanse roots en 4 zijn van Latijns- Amerikaanse afkomst. Uit de studie 

blijkt tevens dat het voornamelijk homoseksuele mannen zijn die hierin tewerk gesteld zijn. Van de 27 

gaven er namelijk 21 aan homoseksueel te zijn, slecht 5 omschreven zich als heteroseksueel en één 

man was biseksueel.
220

  

 

Terwijl de stripclubs en de gezelschapbars voorbeelden zijn van meer georganiseerde vormen van 

prostitutie, zijn er ook cafés of uitgaansplaatsen, die gekend zijn binnen het milieu en waar mannelijke 

prostitués en klanten elkaar kunnen terug vinden. Dit valt onder de noemer barprostitutie. In 

Nederland zijn deze bars binnen het milieu gekend als „bisnisbars‟. Dit is geen georganiseerde vorm. 

Hier ontmoeten mannelijke prostitués en potentiële klanten elkaar gewoon in het uitgaansleven. In 

Antwerpen is bijvoorbeeld de Van Schoonhovenstraat gekend voor zijn homobars en barprostitués.
221

  

 

Twee voordelen aan werken in een bar zijn
222

:  

- De mannelijke prostitué werkt op zelfstandige basis en bepaalt zelf zijn werktijden. 

- De mannen kunnen hoe dan ook een gezellige avond hebben, ook al hebben ze geen klant. 
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Aan werken in een bar hangen echter ook een aantal nadelen vast
223

: 

- De mannen moeten hun klanten zelf benaderen. Ze moeten zelf op zoek gaan naar potentiële 

klanten binnen de bar.  

- Op drukke avonden kan er veel concurrentie zijn. Dan moeten de mannen hard hun best doen 

één of meerdere klanten voor hen te winnen. 

- Ook in een bar wordt veel alcohol geconsumeerd maar hier moeten de mannen hun drankjes 

zelf betalen. Tenzij ze een klant vinden die dat voor hen betaald. 

 

1.1.4 Gemengde vormen 

Het is niet uitzonderlijk dat straatprostitués ook regelmatig rondhangen in clubs of dat mannen die 

voornamelijk in een club werken af en toe de straat op gaan om klanten te zoeken.
224

 Een studie uit 

1995-1996 in het Amsterdamse zichtbare prostitutiemilieu gaf aan dat het voornamelijk Roemeense 

mannen zijn die zich in beide sectoren bevinden. Daarnaast werden ook West- Europeanen, 

Marokkanen en Turkse mannen in grote mate binnen deze twee sectoren teruggevonden.
225

 Dit is 

echter een studie van 15 jaar geleden dus er kan reeds een heuse kentering plaatsgevonden hebben wat 

betreft de nationaliteiten van de mannen binnen deze prostitutiesectoren. De medewerkers van het 

Boysproject in Antwerpen wisten mij te vertellen dat ook hier erg veel Roemenen zich prostitueren in 

zowel het bar- als straatmilieu.
226

  

 

1.2  Niet zichtbare prostitutie 

 

Binnen deze vormen van prostitutie werven de mannelijke prostitués hun klanten via advertenties in 

dagbladen of kranten en via het internet. De mannen ontvangen de klanten bij hun thuis, zoeken de 

klant op of spreken samen af in een hotel 

 

1.2.1 Thuisprostitutie 

Dit is een vorm van besloten, zelfstandige en locatiegebonden prostitutie. De mannelijke prostitués 

ontvangen de klant thuis. Deze prostitués beschikken vaak over een vast klantenbestand
227

 die zich via 
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mond-tot-mondreclame of advertenties uitbreidt.
228

 Terwijl het binnen het straatprostitutiemilieu enkel 

en alleen om de seks draait, wordt er door de thuiswerkers en hun klanten ook belang gehecht aan 

intimiteit en conversatie.
229

 De relatie tussen de klant en de prostitué bestaat uit meer dan een 

economisch gebeuren.
230

 Dit leidt er automatisch toe dat de mannelijke prostitué meer tijd aan elke 

klant besteedt waardoor het aantal klanten per dag gemiddeld lager ligt dan bij bijvoorbeeld de 

straatprostitués. Thuiswerkers zien hun prostitutieactiviteiten meestal als een bijverdienste. De 

meerderheid heeft gelijktijdig een andere baan of volgt een opleiding. Thuiswerkers evolueren over 

het algemeen hun baan positiever dan bijvoorbeeld straatprostitués. Doordat ze niet volledig 

afhankelijk zijn van deze inkomsten, bepaalt het ook niet hun gehele leven. De overgrote meerderheid 

binnen deze prostitutievorm kiest bewust voor de prostitutie, niet omdat ze gedwongen worden door 

de omstandigheden maar omdat ze van de contacten houden. Door het vaste klantenbestand hebben ze 

vaak ook reeds een goede band opgebouwd met hun klanten. Daarnaast bepalen ze zelf hun werkuren 

en beschikken ze zelf over de verdiende inkomsten. Sommige prostitués staan wat wantrouwig 

tegenover deze vorm van prostitutie omdat ze werk en privé liever gescheiden houden.
231

 Een ander 

nadeel voor sommige mannen is dat de prostitué er tijdens het werk alleen voor staat en moet voorzien 

in zijn eigen veiligheid.  

 

1.2.2 Escorteservices 

Binnen deze besloten vorm van prostitutie gaat de mannelijke escort de klant thuis opzoeken of wordt 

er afgesproken in een hotel. Slechts geheel uitzonderlijk nodigt de escort de klant bij hem thuis uit.  

 

De mannelijke escortes onderscheiden zich van de straatprostitués en de mannen die in clubs werken 

doordat zij hun klanten niet in het openbaar zoeken. Deze mannen maken gebruik van advertenties op 

het internet, in tijdschriften en in kranten.
232

 Hoewel een deel van de escortmannen op zelfstandige 

basis werkt, vindt deze vorm van prostitutie meestal plaats via een escortebureau.
233

 Het bureau treedt 

op als tussenpersoon en ontvangt daarvoor een percentage van de opbrengsten. 
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Seks is slechts bijkomstig bij escortecontacten. De nadruk ligt aanvankelijk op gezelschap. Mannen 

kunnen ingehuurd worden als date voor een diner of een feestje of zelfs als reisgenoot.
234

 De mannen 

worden in theorie niet expliciet voor de seks ingehuurd.  

 

Binnen dit milieu wordt er heel veel gebruik gemaakt van het internet.
235

 Op het net is er een groot 

aanbod van mannelijke escortes te vinden.
236

  De informatie die over het algemeen wordt vrijgegeven 

zijn de fysieke eigenschappen van de man, de regio waarin hij werkt, of hij beschikbaar is voor 

mannen, vrouwen of beiden en welke diensten hij verleent.
237

 Onder de mannelijke escortes is het 

aandeel heteroseksuelen eerder beperkt in vergelijking met de mannelijke straat- en barprostitués. Van 

de 46 geïnterviewde mannelijke escortes uit het onderzoek van Parsons et al. omschreven 38 mannen 

zich als homoseksueel en 8 als biseksueel. Bij de 46 mannen waren aldus geen heteroseksuelen.
238

 

Mannen binnen dit circuit krijgen de bijnaam „call boys‟ en zijn doorgaans iets ouder, midden de 

twintig – eind de twintig, dan de mannen die zich in het publieke milieu prostitueren.
239

 

 

Het verschil tussen deze vorm van prostitutie en thuisprostitutie ligt enerzijds in de prijsklasse en het 

doelpubliek en anderzijds in het feit dat de mannelijke prostitué zich naar de klant begeeft en dus niet 

omgekeerd. Deze vorm van prostitutie is een niet- locatiegebonden vorm van prostitutie. Het is de 

klant die de locatie kiest. De klanten van de mannelijke escortes zijn meestal iets kieskeuriger en 

hebben meer verwachtingen maar in ruil worden de mannen dan wel vaak erg gul beloond.
240

 Er zijn 

voornamelijk hogere verwachtingen wat betreft hun fysiek voorkomen en hun sociale vaardigheden. 

Escortmannen zullen over het algemeen hoger geschoold zijn dan mannelijke prostitués die in de 

publieke ruimte werken. In het onderzoek van Parsons et al. bij 46 mannelijke escortes die adverteren 

op het internet bleken  21 mannen een bachelordiploma te hebben en hadden 9 mannen een graduaat 

opleiding achter de rug. 14 onder hen hadden gestudeerd aan een universiteit maar zijn nooit 
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afgestudeerd of zijn nog bezig aan hun universiteitsopleiding. Slecht 2 hebben enkel hun 

middelbaardiploma. 30 van de 46 hebben aldus een extra diploma op zak.
241

 

 

Het voordeel van deze manier van werken is dat het veel veiliger is dan de straatprostitutie en dat er 

meer geld met te verdienen valt.
242

 Uit datzelfde onderzoek van Parsons et al. waarbij 46 mannelijke 

escortes zijn geïnterviewd blijkt dat 70% van de bevraagde mannen 200 dollar per uur aanrekenen. 

Een ander voordeel is dat de klant op basis van zijn voorkeur een uitgebreide selectie kan maken 

binnen het aanbod. Er kan geselecteerd worden op leeftijd, lengte, gewicht, penislengte, afkomst, 

aangeboden diensten, etc.
243

 Escortewerk is vaak erg spannend en afwisselend. De mannelijke 

prostitué ontmoet veel mensen en komt op veel verschillende plaatsen en werkt in grote mate in de 

anonimiteit. Het nadeel hier is terug dat de mannen er tijdens het werk alleen voor staan. Mocht er iets 

niet correct zijn met de klant moet hij voor zijn eigen veiligheid instaan.
244

  

 

1.2.3 De „Kept-boy‟ 

Een derde vorm van niet zichtbare prostitutie is de „kept-boy‟. Dit is een mannelijke prostitué die 

inwoont bij een - meestal oudere - man. Deze mannen komen op materieel vlak vaak helemaal niets te 

kort. Ze krijgen geld, kledij, materiële spullen zoals een gsm, ze hebben een auto ter beschikking, ze 

maken reizen met hun „partner‟, enz.
245

 Een tweede mogelijkheid is dat de mannelijke prostitué een 

eigen appartement heeft dat volledig bekostigd wordt door opnieuw een rijke, vaak oudere, man. De 

mannelijke prostitué heeft dus een soort akkoord met de man waarbij deze voorziet in hetgeen dat de 

jongeman nodig heeft om een goed leven te kunnen leiden. In ruil kan de oudere man beroep doen op 

het gezelschap en de seksuele diensten van de „kept-boy‟.  

1.3 Andere vormen van sekswerk 

Naast deze drie zichtbare en drie onzichtbare vormen van prostitutie zijn er uiteraard nog een aantal 

sectoren die ook aantrekkelijk zijn voor mannelijke prostitués. Webcamera- seks is een voorbeeld van 

een steeds meer opkomende sekssector.
 246

  Naast de sites met vrouwen duiken nu steeds meer sites op 

waar ook mannen zichzelf verkopen achter de webcamera. Een voordeel aan deze manier van werken 

is dat er geen direct contact is tussen de mannelijke prostituee en de klant. 
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De porno-industrie is een andere sector waar mannelijke sekswerkers tewerk gesteld kunnen worden. 

Ik spreek hier van sekswerkers en niet van prostitués omdat sekswerk voor mij ruimer is dan 

prostitutie. Een prostitué behoort tot de groep van de sekswerkers maar niet elke sekswerker is een 

prostitué. De porno-industrie is een vorm van sekswerk want het draait om meer dan een seksuele 

dienstverlening in ruil voor een vergoeding. Het is breder dan het prostitutiegebeuren op zich.
247

 Er is 

hier geen sprake van een klant die in ruil voor een vergoeding een prostitué inhuurt. De eigenlijke 

klant in de porno-industrie is eigenlijk de persoon die de porno huurt of koopt. 

 

De jaren ‟80 waren de bloeiperiode voor de porno-industrie. Steeds meer mensen kochten een 

videospeler en het kopen en huren van pornovideo‟s werd gemakkelijker en goedkoper. Midden de 

jaren ‟90 moest de pornomarkt enkele klappen incasseren. Door de opkomst van het internet had de 

sector er een geduchte concurrent bij. Met het eenvoudigste amateursmateriaal kon een pornofilm in 

elkaar gestoken worden en online worden gezet. Om het te kunnen maken in de porno-industrie is het 

belangrijk dat je als man minstens twee van de drie cruciale eigenschappen bezit: een gespierd 

lichaam, een knap gezicht of een groot geslachtslid.
 248

 

 

Werken in de porno-industrie is voor de meeste mannen een bijverdienste, een goedbetaalde 

bijverdienste weliswaar. Omdat mannen die homoseksuele betrekkingen willen aangaan in een film 

schaarser zijn dan mannen die betrekkingen met een vrouw willen hebben voor een camera, worden 

deze vaak erg rijkelijk beloond. Populaire acteurs kunnen in de Verenigde Staten zo‟n 10 000 tot  

50 000 dollar verdienen volgens het onderzoek van Escoffier. Deze onderzoeker heeft gedurende 10 

jaar, meer bepaald in de periode 1995 – 2005 een aantal mannelijke pornoacteurs opgevolgd. Voor 

sommige mannen was het maken van pornofilms hun hoofdverdienste maar dit is meestal voor een 

beperkte tijd. Want in de pornosector is de „houdbaarheid‟ van de mannen van korte duur. Wanneer de 

mannen in teveel films meespelen in een te korte periode, verliest het publiek al snel zijn erotische 

interesse in de man. En andere reden waarom het publiek al snel kan uitgekeken zijn op de mannelijke 

pornoacteur is omdat de man niet voldoende varieert in zijn acteerprestaties. Binnen het milieu heet 

dit: seksueel voorspelbaar. Het publiek houdt er van keer op keer verrast te worden dus wanneer een 

pornoacteur niet voldoende varieert haken de kijkers af. Om die reden gaan de meeste mannelijke 

porno- acteurs hun acteerwerk combineren met strippen of escortewerk.
249
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Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat met de opkomst van het internet de gehele seksindustrie een 

hele stap vooruit is gegaan. Naast escortewerk kunnen mannelijke prostitués zich online bijvoorbeeld 

ook aanbieden als modellen of masseurs. Zoals in paragraaf 1.2.2 van dit hoofdstuk reeds besproken 

is, heeft het internet enkele enorme voordelen die zeker mede aan de oorsprong liggen van het succes 

van de online seksindustrie. De gemakkelijke manier van werken, het feit dat het vrijwel voor iedereen 

beschikbaar is en de relatief lage inspanningen die eraan gekoppeld zijn, zijn slechts drie voordelen 

van het aanbieden van seksuele diensten online. Mannen kunnen hun eigen website aanmaken 

waardoor ze geheel onafhankelijk werken en dus zelf kunnen beslissen over wie ze aannemen als klant 

en wie niet, hoeveel ze aanrekenen en waar en wanneer ze willen werken.
250

 

 

2. Verschillen en gelijkenissen tussen de mannen in de verschillende sectoren.  

 

Zoals eerder gesteld is het profiel van de mannelijke prostitué zeer divers. Studies tonen aan dat er 

voornamelijk een verschil te vinden is tussen de mannelijke straatprostitué en de mannelijke prostitué 

die op zelfstandige basis van thuis uit, in een bar of als escort werkt.
251

 De mannelijke straatprostitué 

staat onderaan de hiërarchische lader. Hij blijkt over het algemeen minder opgeleid te zijn, meer drugs 

te gebruiken, meer financiële problemen te hebben, meer risico te lopen op HIV
252

 of een andere 

seksueel overdraagbare aandoening en minder tevreden te zijn met zijn prostitutieactiviteiten.
253

 De 

mannelijke prostitués die zich niet op straat prostitueren blijken over het algemeen een betere 

opleiding te hebben gehad, hebben minder financiële problemen, staan positiever ten opzichte van hun 

prostitutieactiviteiten en hebben minder snel onveilige seks.
254

 

 

Binnen het prostitutiemilieu delen de mannen elkaar onderling in in categorieën. Volgens  Goffman 

heerst er binnen het milieu een rangorde; „Geen homo‟, „geen hoer‟ en „geen junk‟.
255

 Binnen het 

milieu staan junkies het laagst in aanzien. De niet-gebruikende mannen gaan zich afzetten tegen de 

junkies want die zien er niet uit en gaan onder de onderling afgesproken prijs. Junks zouden de 

ontmoetingsplaats een slechte naam geven. Onder de mannen die regelmatig drugs gebruiken heerst 
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vaak ook nog een rangorde. Zo zien velen zichzelf als gebruiker en niet als junk. Daarnaast kijken 

heteromannen neer op homoseksuelen want zij nemen de receptieve houding in gedurende het anale 

contact. De heteroseksuele mannen daarentegen verkiezen zelf te penetreren en nemen zodoende de 

insertieve houding in.
256

 „Geen hoer‟ toont aan dat veel mannen in de prostitutie het 

prostitutiegebeuren koppelen aan vrouwen en aan homoseksuelen. Deze mannen vinden zichzelf geen 

hoer want ze zijn geen prostitué maar doen aan prostitutie. Ook hier komt dus het onderscheid tussen 

het zijn en het doen terug. Deze jongens redeneren als volgt: “Wij verdienen gewoon wat extra‟s bij, 

het bepaalt niet wie we zijn”. 
257

  

 

De mannelijke prostitués kunnen tegelijkertijd in verschillende sectoren werken of men kan van de ene 

sector naar de andere overstappen.
258

 De meerderheid van de mannen hebben gedurende hun 

prostitutiecarrière in meerdere sectoren gewerkt. Er blijkt voornamelijk een uitwisseling te bestaan 

tussen straatprostitutie en clubprostitutie en tussen thuisprostitutie en privé-huizen. Zoals eerder 

vermeld begeven sommige straatprostitués zich ook regelmatig in de homobars en cafés en zoeken 

sommige barprostitués af en toe een klant binnen het straatprostitutiemilieu. Daarnaast werken 

sommige mannen naast hun uren in de privé-clubs ook als escort. Wat ook frequent voorkomt is dat 

mannelijke prostitués na enkele jaren gewerkt te hebben in de escorteservice de overstap maken naar 

de thuisprostitutie en slechts enkel nog contact onderhouden met een aantal vaste klanten.
259

 

Uitwisseling tussen straat- en thuisprostitutie komt nauwelijks voor.
260

  

 

3. Verhouding mannelijke prostitués versus vrouwelijke prostituees in twee grote Belgische 

steden. 

 

Gezien het vluchtige karakter van de mannenprostitutie, zijn cijfers over het aandeel mannen in de 

prostitutie heel moeilijk correct weer te geven. Het aandeel mannen dat beroepsmatig elke dag hun 

lichaam verkoopt is klein. De meeste mannen zijn voornamelijk scharrelaars en dagvlinders.
261

 

Hieronder volgen verzamelde cijfers uit Antwerpen en Brussel. Deze cijfers moeten uiteraard met 

enige bedenkingen worden geanalyseerd. Ik heb gekozen voor deze steden omdat het ten eerste twee 
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grote Belgische steden zijn en ten tweede omdat er van deze steden cijfers voorhanden waren rond het 

prostitutiemilieu.  

 

Volgens de cijfers van het Kabinet Sociale Zaken Antwerpen zijn er +/- 1700 prostitué(e)s in 

Antwerpen. 45% daarvan blijkt man te zijn. Dit bewijst dat het mannelijke prostitutiemilieu qua 

omvang niet extreem verschilt van het vrouwelijke prostitutiemilieu. Uit de cijfers blijkt zelf dat het 

aandeel mannen in de caféprostitutie en het escortewerk hoger ligt dan het aandeel vrouwen. Zo 

zouden er 200 mannelijke prostitués werken binnen de caféprostitutie, terwijl dit aantal bij vrouwelijk 

prostituees rond de 50 schommelt. Binnen het escortewerk is dit verschil nog aanzienlijker.
262

  (zie 

tabel 2)  

 

Ook sociologe Marion van San heeft onderzoek gedaan naar de omvang van het Antwerps 

prostitutiemilieu. Uit haar cijfers blijkt dat er zo‟n 800 mannen tegenover zo‟n 1000 vrouwen in de 

prostitutie werken. Daarnaast concludeert ze ook dat de mannelijke prostitués steeds jonger worden.
263

  

 

Onderstaande tabel geeft in afgeronde cijfers het aantal prostitué(e)s werkzaam in de prostitutie in 

Antwerpen anno 2007 weer. 

 

Tabel 2: Aantal actieve prostitué(e)s in Antwerpen anno 2007. 

Prostitutievormen Antwerpen 2007 Aantal actieve prostitué(e)s 

Publieke vormen Raamprostitutie 450 (75% vrouw – 15% man) 

 Straatprostitutie 80 vrouwen – 200 mannen 

 Caféprostitutie 50 vrouwen – 200 mannen 

Besloten vormen Bars en clubs 140 vrouwen 

 Thuisontvangst 170 vrouwen – 70 mannen 

 Escort 100 vrouwen – 150 mannen 

(Bron: Stad Antwerpen, Beleidsplan Prostitutie Antwerpen 2008-2013, Antwerpen, 2008, 29p.  

[Beleidsplan] ) 

 

De cijfers zijn een ruwe schatting en schetsen een beeld van de grootte van de verschillende branches. 

Ze kunnen geenszins als exacte cijfers geïnterpreteerd worden. Het prostitutiemilieu in zijn totaliteit in 

beeld brengen is zodoende moeilijk omwille van het gebrek aan valabel cijfermateriaal.  
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In Brussel zouden zo‟n 4000 à 5000 prostitué(e)s werken. Er wordt geschat dat zo‟n 10% man is. Men 

is er zich echter wel van bewust dat deze cijfers hoofdzakelijk gebaseerd zijn op meest waarneembare 

vormen van prostitutie, een onderschatting van het totaal aantal prostitué(e)s, en meer specifiek van 

het aandeel mannelijke prostitués, is uiteraard zeer reëel.
264

  

 

4. Besluit 

 

Terwijl in hoofdstuk 2 de diversiteit tussen de mannelijke prostitués werd besproken, werd in dit derde 

hoofdstuk dieper ingegaan op de prostitutiemilieus. Uit dit hoofdstuk blijkt opnieuw hoe gevarieerd de 

prostitutiesectoren en de mannelijke prostitués zijn. 

 

We kunnen besluiten dat de mannelijke prostitués terecht komen in dezelfde prostitutiesectoren als de 

vrouwelijke prostituees, met uitzondering van de raamprostitutie waar zo goed als uitsluitend 

vrouwen, travestieten en transseksuelen werken. Op basis van de zichtbaarheid van het werk kunnen 

we de straatprostitutie, raamprostitutie en barprostitutie groeperen onder de noemer „zichtbare 

prostitutiesectoren‟. Sommige mannen verkiezen echter te werken in een minder visueel 

waarneembare sector zoals het escortewerk of de thuisprostitutie. Elke prostitutievorm heeft zijn eigen 

voor- en nadelen en het is aan de klant en aan de mannelijke prostitué om voor zichzelf uit te maken 

welke sector het best bij hen past. Niet alle mannen hebben echter de toegang tot alle sectoren en 

moeten zodoende hun boterham zien te verdienen binnen de straatprostitutie, wat helemaal onderaan 

de ladder staat. 

 

Het is uiteraard mogelijk dat mannen zich op éénzelfde ogenblik in verscheidene sectoren bevinden of 

dat ze na verloop van tijd een bepaalde prostitutievorm inruilen voor een andere. Verschillende soorten 

mengvormen of overstappen zijn mogelijk al is het erg uitzonderlijk dat een mannelijke straatprostitué 

de overstap maakt naar de thuisprostitutie. Ook in georganiseerde clubs en bij escorteagentschappen 

worden zij meestal geweigerd. Deze sectoren vertonen namelijk de grootste structurele verschillen met 

het straatprostitutiemilieu waardoor de kans op mobiliteit zogoed als onbestaand is. 

 

 
264   X. (21/01/2009) „Données quantitatives.‟ [WWW].  www.alias-bru.be, [30/03/2010] 

http://www.alias-bru.be/


HOOFDSTUK 4: DRUGGEBRUIK BINNEN MANNELIJKE PROSTITUTIEMILIEUS 

 58 

HOOFDSTUK 4: DRUGGEBRUIK BINNEN MANNELIJKE 

PROSTITUTIEMILIEUS. 

 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het druggebruik binnen het prostitutiemilieu. In 4.1 wordt 

de plaats van druggebruik binnen het prostitutiemilieu besproken. Binnen deze paragraaf komt de 

relatie tussen prostitutie en druggebruik aan bod. Was het druggebruik van de man een reden dat hij 

startte met prostitutiewerk of leerde de mannelijke prostitué drugs gebruiken toen hij zich éénmaal 

binnen het prostitutiemilieu bevond? Daarnaast worden de mogelijke functies van het druggebruik 

overlopen en wordt er dieper ingegaan op het druggebruik binnen de verschillende prostitutiesectoren. 

Binnen dit hoofdstuk wordt ook nagegaan of er een link is tussen het druggebruik van de mannen en 

hun seksuele identiteit. Gebruiken heteroseksuele mannen meer of minder drugs dan hun homo- en 

biseksuele collega‟s of is er geen verschil? Daarnaast wordt onderzocht op welk tijdstip mannelijke 

prostitués voornamelijk drugs gebruiken. Is dat voor, tijdens of na het sekswerk? Binnen dit hoofdstuk 

wordt bovendien nagegaan hoe de verhouding is tussen de gebruikende en de niet-gebruikende 

mannen. Er wordt ook kort besproken wat polydruggebruik nu concreet is en welke invloed drugs 

kunnen hebben op veilige seksuele contacten. In 4.2 wordt er dieper ingegaan op een aantal drugs die 

volgens de literatuur stelselmatig opduiken binnen het prostitutiemilieu.  

 

1. De plaats van druggebruik binnen het prostitutiemilieu. 

 

Er bestaat een sterk verband tussen prostitutie enerzijds en druggebruik anderzijds. Uit onderzoek 

komt naar voor dat het bijna onmogelijk is om in de prostitutiewereld niet met drugs geconfronteerd te 

worden.
265

 

 

1.1 De relatie prostitutie- druggebruik. 

Er zijn twee mogelijkheden om de relatie prostitutie- druggebruik te verklaren. Ten eerste is er een 

deel van de mannen die met prostitutie zijn begonnen om hun druggebruik te kunnen bekostigen.
266

 

Van de 14 druggebruikende mannelijke prostitués uit het onderzoek van De Graaf et al. uit 1990- 1991 

uitgevoerd in verscheidene steden en gemeenten in Nederland gaven er 9 toe dat hun afhankelijkheid 
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aan drugs de reden was dat ze gestart zijn met prostitutiewerk.
267

 Het gaat voornamelijk om mannen 

die verslaafd zijn aan cocaïne en/of heroïne. Zich prostitueren wordt gezien als de snelste oplossing 

om aan geld of drugs te komen.
268

 Deze groep spendeert het grootste deel van hun loon aan de 

financiering van hun druggebruik.
269

 Zij werken vaak 7 dagen op 7 en staan het meest negatief ten 

aanzien van hun prostitutieactiviteiten. De meerderheid geeft aan nooit met het prostitutiewerk te zijn 

begonnen ware het niet dat ze het geld nodig hadden om drugs te kopen.
270

 Vaak is het zo dat het 

druggebruik van de mannen stijgt nadat ze zich éénmaal in het prostitutiemilieu bevinden.
271

 Want hoe 

meer geld ze verdienen, hoe meer ze kunnen spenderen aan drugs.
272

 Ten tweede heb je de groep 

mannen die binnen het prostitutiemilieu in contact komen met drugs.
273

 Het bekostigen van een 

verslaving was niet hun motivatie om met prostitutie te starten.  

 

Doorgaans betaalt de klant met geld in ruil voor de verleende diensten maar het is niet uitzonderlijk 

dat de prostitué drugs krijgt als vergoeding.
274

  

 

1.2 Functies van het druggebruik. 

Uit onderzoek van De Graaf et al. bij 127 vrouwelijke prostituees, 27 mannelijke prostitués, 91 klanten 

van vrouwelijke prostituees en 24 klanten van mannelijke prostitués tijdens de periode juli 1990 – 

maart 1991 in verscheidene steden en gemeenten in Nederland
275

 blijkt dat prostitués verscheidene 

functies aan de drugs toeschrijven. Zo kan het druggebruik ertoe leiden dat de mannelijke prostitué 
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zich meer ontspannen voelt en dat hij sneller opgewonden raakt. Drugs zijn geen afrodisiacum maar de 

juiste hoeveelheid kan het libido van de mannen wel een boost geven.
276

 De klanten vinden het 

namelijk doorgaans fijn dat de mannelijke prostitué ook opgewonden is. Voor de heteroseksuele 

mannelijke prostitué is dit vaak een onmogelijke opgave waardoor ze voor of tijdens het contact 

alcohol of andere drugs gebruiken om die opgewondenheid te bekomen of te veinzen.
277

 Daarnaast kan 

de inname van drugs er toe leiden dat de mannen minder schuldgevoelens ervaren en ze zich minder 

geremd voelen.
278

 Maar terwijl sommige drugs een positieve uitwerking  kunnen hebben op het libido 

van de mannen, kunnen bepaalde soorten drugs daarentegen een nefaste uitwerking hebben op de 

seksuele gevoelens. Het onder invloed zijn van drugs kan ertoe leiden dat de interesse van de man in 

het sekswerk daalt.
279

  

 

Een ander voordeel dat wordt toegeschreven aan het innemen van drugs is dat het de mannelijke 

prostitué kan helpen wakker blijven gedurende de nacht. De mannelijke straatprostitués en de mannen 

die hun klanten zoeken in bars en clubs werken hoofdzakelijk ‟s nachts. Dus soms grijpen sommigen 

onder hen naar een extra hulpmiddeltje om wakker te blijven.
280

  

 

Tot slot kan het druggebruik een antwoord zijn op de negatieve emoties en depressieve gevoelens 

waarvan de prostitutiecontacten de directe oorzaak zijn.
281

 De prostitutiecontacten zijn vaak zodanig 

oppervlakkig, kort en enkel op seks gericht, dat de mannen een acuut tekort aan genegenheid en 

aandacht ervaren. Teleurstellingen volgen elkaar op en de mannen komen in een vicieuze cirkel terecht 

die hen bindt aan het prostitutiemilieu. Gevoelens van onbehagen, uitzichtloosheid en het gevoel 

uitgebuit te worden wisselen elkaar af en kunnen ertoe leiden dat de mannen een uitweg gaan zoeken 

in verdovende middelen.
282

 Naast het ontvluchten van negatieve gevoelens ten aanzien van de 
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prostitutiecontacten kunnen de mannelijke prostitués ook drugs gebruiken om een slechte kindertijd en 

jeugdtrauma‟s te vergeten.
283

 

 

Sommige klanten gebruiken ook een kleine hoeveelheid drugs om te ontspannen. De klant voelt zich 

minder geremd wat voor de mannelijke prostitué niet altijd even goed uitkomt. Want hoe losser een 

klant is en hoe minder schaamte hij voelt, hoe extremer en veeleisender zijn wensen kunnen zijn.
284

  

 

1.3 Het druggebruik binnen de verschillende prostitutiesectoren. 

Het druggebruik binnen de prostitutiemilieus kan erg verschillend zijn. Deze verschillen hangen 

grotendeels samen met de verschillende soorten prostitutie. Zo zijn harddruggebruikende mannen 

voornamelijk terug te vinden binnen de straat- en barprostitutie en bewegen heroïne-injecterende 

mannen zich bijna uitsluitend binnen het straatprostitutiemilieu.
285

 Zo zou één- derde tot één- tweede 

van de straatprostitué(e)s, zowel mannen als vrouwen, in Amerika heroïne injecteren. De meeste van 

deze prostitués zijn begonnen met hun prostitutiewerk om hun druggebruik te kunnen bekostigen.
286

 

Éénmaal ze zich in het prostitutiemilieu bevinden neemt het druggebruik vaak toe
287

 omdat ze meer 

financiële middelen hebben of omdat ze tijdens het werk te allen tijde onder invloed willen zijn. Dit 

leidt uiteraard tot een vicieuze cirkel waar een uitweg moeilijk te vinden is.  

 

Uit een onderzoek van De Graaf et al. uit 1990-1991 bij 27 mannelijke prostitués wonende in 

Nederland komt opnieuw naar voor hoe sterk harddruggebruikende mannen vertegenwoordigd zijn 

binnen het straatprostitutiemilieu. Van de 16 mannelijke straatprostitués gaf 75% aan harddrugs te 

gebruiken. Van de 9 bevraagde mannelijk thuisprostitués daarentegen gebruikte niemand harddrugs.
288

  

 

Morse en Simon hebben voor hun onderzoek 211 mannelijke straatprostitués geïnterviewd in New 

Orleans. Uit deze studie blijkt dat mannelijke straatprostitués voornamelijk alcohol, marihuana en 

cocaïne gebruiken.
289

 De over het algemeen lage prijs en de beschikbaarheid van de drugs zijn twee 
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elementen die daar zeker en vast een rol in spelen.
290

 De cijfers verzameld in de studie van Morse et al. 

ondersteunen de bevindingen van voorgaande onderzoeken. Uit de cijfers blijkt namelijk dat de 

mannelijke straatprostitués experimenteerden met verscheidene soorten drugs maar dat alcohol, 

marihuana en cocaïne op regelmatige basis het frequentst voorkwamen.
291

 Zo gaf 95% van de 

bevraagde mannen aan minstens één maal per week alcohol of drugs te nuttigen. Bijna 90% gaf aan 

minstens twee maal per week een eenheid alcohol te drinken. 63% gebruikt minstens twee maal per 

week marihuana en zelf 52% gebruikt minstens twee maal per week cocaïne/crack. Ook dagelijks 

drugsgebruik bleek niet uitzonderlijk te zijn. Bijna de helft van de bevraagde mannen (48,9%) gaf aan 

dagelijks alcohol te drinken. 38% rapporteerde dagelijks marihuana te roken en 32% gebruikte 

dagelijks cocaïne. Uit de verzamelde gegevens bleek tevens dat de meerderheid van de bevraagde 

mannelijke straatprostitués polydruggebruikers waren. 97% van de mannen gaf namelijk aan minstens 

twee maal per week twee verschillende soorten drugs te gebruiken. 48% rapporteerde zelf 

tweewekelijks drie of meer verschillende producten te gebruiken. Dagelijks polydruggebruik was 

evenmin ongewoon, 43% gaf aan dagelijks twee verschillende producten te gebruiken en 16% van de 

mannen gebruikte dagelijks zelf drie of meer soorten drugs.
292

  

 

Het gegeven dat vele mannelijke straatprostitués tijdens het sekswerk het liefst onder invloed zijn van 

drugs wordt binnen deze studie bevestigd. Bijna de helft (45%) van de bevraagde mannelijke 

straatprostitués gaf aan altijd onder invloed te zijn van alcohol of drugs terwijl ze aan het werk zijn. 

23% rapporteerde in de meerderheid van de gevallen onder invloed te zijn van drugs tijdens het werk. 

17% was zelden onder invloed en slechts 15% gaf aan nooit onder invloed te zijn van drugs terwijl ze 

aan het werk zijn.  

 

Uit deze studie blijkt eveneens opnieuw dat alcohol de meest gebruikte drugs is binnen het 

prostitutiemilieu. 73,5% gaf namelijk aan alcohol te drinken terwijl ze aan het werk zijn, Zoals ook uit 

andere studies zal blijken staat het gebruik van marihuana op de tweede plaats, meer bepaald 63% van 

de mannen rapporteerde marihuana te gebruiken tijdens de prostitutieactiviteiten. Cocaïne staat op de 

derde plaats met 47,9% van de mannen die dit gebruikt tijdens het werk.
293

  

 

In de clubs en bij de thuiswerkende mannen is er minder sprake van harddruggebruik. Indien hier 

harddrugs wordt genuttigd heeft dit meer een incidenteel karakter en is er meestal geen sprake van 

afhankelijkheid. Het gesloten karakter van de club en de controle die uitgaat van de eigenaar zijn twee 
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grote redenen voor de gebrekkige aanwezigheid van harddrugs in de georganiseerde clubs.
294

 De 

eigenaar bepaalt namelijk zelf welke mannen zich in zijn club mogen prostitueren en mannen die 

duidelijk afhankelijk zijn van drugs worden zodoende zoveel mogelijk geweerd.
295

 Dus hoe meer 

drugs er wordt gebruikt en hoe duidelijker het druggebruik is, hoe moeilijker het is voor de mannen 

om werk te vinden in een andere sector dan de straatprostitutie.
296

 

 

Alcohol vinden we vrijwil binnen elke sector terug maar wordt toch het meest genuttigd door de 

mannelijke prostitués die werken in clubs en bars. Twintig van de 27 bevraagde mannelijke prostitués 

door De Graaf et al. uit verscheidene steden en gemeenten in Nederland gaven aan soms of vaker 

alcohol te drinken. Er werd een gemiddelde van 8 glazen per gewerkte tijdseenheid bekomen. Bij de 

mannelijke prostitués die klanten werven binnen bars lag het gemiddelde een pak hoger, meer bepaald 

12 glazen per gewerkte tijdseenheid.
297

  

 

1.4 Seksuele identiteit en druggebruik 

Wanneer we een onderscheid maken tussen de heteroseksuele mannelijke prostitués en de homo- en 

biseksuele prostitués blijkt dat voornamelijk de heteroseksuele mannelijke prostitués naar alcohol en 

drugs grijpen en dit zowel tijdens als naast het sekswerk.
298

  

 

Uit het onderzoek van de Graaf et al. uit 1990-1991 bij 27 mannelijke prostitués wonende in 

Nederland blijkt dat alle heteroseksuele mannelijke straatprostitués harddrugs gebruiken. Zij die geen 

harddrugs gebruiken binnen het straatprostitutiemilieu omschrijven zichzelf als homo- of 

biseksueel.
299

 Heteroseksuele mannelijke prostitués hebben meer negatieve gevoelens over hun 

prostitutieactiviteiten dan de bi- en homoseksuele mannelijke prostitué en zij zullen over het algemeen 

meer alcohol en drugs nuttigen.
300

 Ook het onderzoek van Morse et al. bij 211 mannelijke 

straatprostitués in New Orleans bevestigd deze stelling. Na de mannen te hebben geïnterviewd konden 
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de onderzoekers stellen dat heteroseksuele mannelijk prostitués vaker drugs gebruiken dan hun 

homoseksuele mannelijk collega‟s. De bevraagde heteroseksuele mannelijke prostitués (38,9%) 

rapporteerden meer onder invloed te zijn van alcohol of drugs terwijl ze aan het werk zijn dan de 

homoseksuele (19,9%) mannen. Het verschil wat betreft het gebruik van verdovende middelen tussen 

de heteroseksuele en biseksuele mannen is echter niet zo frappant. In dit onderzoek gaven meer 

biseksuele mannen aan drugs te gebruiken dan heteroseksuele. De mate waarin de seksuele identiteit 

zodoende invloed heeft op het druggebruik kan aldus in vraag worden gesteld. Maar deze 

onderzoekers konden wel met enige zekerheid stellen dat heteroseksuele mannelijke prostitués over 

het algemeen meer experimenteren met verscheidene soorten drugs en dat zij vaker onder invloed zijn 

van drugs wanneer ze aan het werk zijn.
 301

 

 

1.5 Druggebruik voor, tijdens of na het sekswerk?
 

De meerderheid van de druggebruikende mannelijke prostitués gebruiken hoofdzakelijk voor of 

tijdens de seks.
302

 Uit onderzoek van Morsen, Simon en Burchfiel et al. uit 1993 blijkt dat 68% van de 

mannen meestal onder invloed van drugs of alcohol was terwijl ze op zoek waren naar klanten. Slechts 

15% gaf aan nooit onder invloed te zijn wanneer ze klanten zochten.
303

 

 

Alcohol is een drug die zowel door de prostitué als de klant zeer frequent wordt gebruikt voor én 

tijdens het seksueel contact.
304

 Andere vormen van drugs worden slechts uitzonderlijk gebruikt door de 

klant. Wanneer hij toch een illegale drug gebruikt, is dit voornamelijk tijdens het contact en gebruikt 

hij samen met de prostitué.
305

  

 

Uit de veldstudie van Van Gelder uit 1990 – 1991 bij 27 mannen in de prostitutie blijkt dat cocaïne 

geregeld tijdens het contact tussen de mannelijke prostitué en de klant wordt gebruikt.
306

 Sommige 

klanten benaderen een mannelijke prostitué om twee redenen: de seks en de drugs. Voor de mannen 
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die lichamelijk afhankelijk zijn van cocaïne zijn deze klanten dubbel zo aantrekkelijk. Ze krijgen gratis 

drugs terwijl ze samen zijn met de klant en worden nadien betaald voor hun diensten.
307

 

 

1.6 Gebruikende mannen versus niet-gebruikende mannen.  

In de prostitutiewereld bestaan duidelijke tegenstellingen tussen de mannen die harddrugs gebruiken 

en de mannen die dit niet doen. Mannen die in ernstige mate afhankelijk zijn van drugs nemen binnen 

het prostitutiemilieu een geïsoleerde positie in. De niet-gebruikende mannen willen vaak niks met hen 

te maken hebben. Een terugkomende kritiek op mannen die afhankelijk zijn van roesmiddelen is dat ze 

zich niet aan de geldende prijsafspraken houden. Onder invloed van ontwenningsverschijnselen 

durven ze namelijk wel eens hun standaarden te verleggen
308

 of hun prijzen te verlagen.
309

 Op deze 

manier wordt de markt echter verdorven.  

 

Naast de uitsluiting in het prostitutiemilieu worden de mannelijke prostitués die afhankelijk zijn van 

drugs ook in de drugscene buitengesloten. Ditmaal niet omwille van hun druggebruik maar omdat ze 

zich prostitueren. 

 

De meest afhankelijke mannen zijn terug te vinden binnen het straatmilieu. Slechts een beperkt aantal 

heeft de middelbare school afgemaakt en heeft een eigen woning. De meerderheid leeft op straat of 

logeert bij anderen.
310

  

 

De mannen die lichamelijk niet afhankelijk zijn van drugs staan in vergelijking met hun van – drugs – 

afhankelijke collega‟s over het algemeen positiever ten aanzien van hun prostitutieactiviteiten. De 

zwaar gebruikende mannen willen zodra het mogelijk is stoppen met hun prostitutiewerk. Maar 

stoppen met de prostitutie betekent uiteraard afkicken van drugs. Stoppen met dit alles is voor velen 

een zeer zware opdracht aangezien ze gevangen zitten in een vicieuze cirkel.
311

  

 

In de literatuur wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen prostitués die drugs gebruiken en 

druggebruikende prostitués. De prostitué die drugs gebruikt, gebruikt drugs op occasionele basis. Hun 
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druggebruik wordt niet als problematisch omschreven. De druggebruikende prostitué daarentegen is 

een mannelijke prostitué die zwaar afhankelijk is van drugs en binnen het prostitutiemilieu werkt om 

zijn druggebruik te kunnen financieren.
312

 Dit onderscheid is essentieel in de benadering en de 

begeleiding van deze mannen.
313

 De hulpverlening moet inspelen op de verschillen. Met dit 

onderscheid wordt ook nogmaals aangetoond dat dé mannelijke prostitué niet bestaat en dat men niet 

alle mannen in één categorie kan onderbrengen.  

 

Het is verder niet uitzonderlijk dat mannen die erin geslaagd zijn op te klimmen en het straat- en 

barmilieu achter zich hebben kunnen laten en jaren van de harddrugs zijn kunnen afblijven, terug 

ontsporen waardoor hun druggebruik weer excessieve vormen aanneemt. Vaak belanden deze mannen 

dan terug in het straatcircuit. 

 

1.7 De invloed van druggebruik op onveilige seks. 

Wanneer de mannen onder invloed zijn van drugs kan dit een invloed hebben op hun vermogen om 

beslissingen te nemen, wat op zijn beurt kan leiden tot onveilige situaties.
314

 Wanneer de mannen zich 

in een roes bevinden gebeurt het soms dat het condoom wordt vergeten.
315

 Er is geen rechtlijnig 

verband tussen druggebruik en onveilige seks maar onderzoek geeft wel aan dat mannen onder invloed 

van drugs sneller betrokken zullen zijn in onveilige seksuele contacten dan mannen die niet onder 

invloed zijn van drugs.
316

 Dit kan leiden tot onveilige anale betrekkingen waardoor de kans op een 

HIV besmetting aanzienlijk wordt vergroot.
317

 Uit een onderzoek van Woody et al. uit 1995 waarbij 

3320 seronegatieve mannen die seks hebben met mannen geïnterviewd zijn, blijkt bovendien dat 

wanneer het druggebruik stopt of verminderd, de kans op risicovol seksueel gedrag ook daalt.
318
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Onderzoek van De Graaf et al. spreekt dit verband echter tegen. Uit dit onderzoek uit 1990 – 1991 bij 

27 mannelijke prostitués blijkt dat het gebruik van alcohol of drugs geen noemenswaardige invloed 

heeft op het gebruik van een condoom. De bevraagde prostitués geven aan dat het onder invloed zijn 

van drugs geen reden is om zonder condoom te werken.
319

 Twee van de 27 bevraagde mannelijke 

prostitués gaven echter wel toe dat ontwenningsverschijnselen er reeds toe hadden geleid dat ze zich 

inlieten met onveilige seks.
320

 Ook het onderzoek van Morse et al. uit 1995 dat plaats vond in New 

Orleans ontkracht de veronderstelling dat mannelijke prostitués onder invloed van drugs meer terecht 

komen in onveilige seksuele situaties.  

 

Het onderzoek van Parsons et al. waarbij 64 mannen geïnterviewd zijn, toont echter aan dat sommige 

mannen die onder invloed zijn van drugs sneller vergeten welke risico‟s onveilige seks met zich 

meebrengt en dus sneller onveilige seksuele contacten aangaan.
321

  Daarnaast blijkt uit dit onderzoek 

ook dat mannelijke prostituees die reeds besmet zijn met HIV drugs gebruiken om hun besmetting te 

vergeten.  

 

Het is dus onmogelijk om te besluiten dat er een rechtlijnig verband is tussen druggebruik en onveilige 

seks. De reeds bestaande studies spreken elkaar tegen, sommige onderzoekers denken een verband te 

kunnen leggen, anderen zijn het dan weer overtuigd dat drugs geen rechtstreekse invloed heeft op 

onveilige seks.
322

 Persoonlijk ben ik toch geneigd te geloven dat het onder invloed zijn van alcohol of 

een ander roesmiddel sneller zal leiden tot onveilige seksueel contact dan wanneer iemand compleet 

nuchter is. Veel individuen voelen onder invloed van drugs minder remmingen, kunnen risico‟s 

minder goed inschatten en zullen zodoende sneller betrokken geraken in onveilig seksueel contact.
323

 

 

1.8 Polydruggebruik. 

Zoals eerder vermeld heeft de term „polydruggebruik‟ betrekking op het gecombineerd gebruik van 

verschillende middelen.
324

 Uit onderzoek van Morse et al. uit 1995 dat plaatsvond in New Orleans in 

de Verenigde Staten blijkt dat polydruggebruik genormaliseerd is binnen het prostitutiemilieu. 97% 

 

 
319   DE GRAAF, R., VANWESENBEECK, I., VAN ZESSEN, G., STRAVER, C.J. en VISSER, J.H., l.c., 124-

125. 

320  Ibid., 124-125. 

321  PARSONS, J.T., VICIOSO, K.J., NANIN, J.E., PURCELL, D.W. en WOODS, W.J., l.c., 13. 

322  PARSONS, J.T., VICIOSO, K.J., PUNZALAN, J.C., HALKITIS, P.N., KUTNICK, A. en VELASQUEZ, 

M.M., „The impact of alcohol use on the sexual scripts of HIV-positive men who have sex with men‟, The 

Journal of Sex Research, 2004, vol. 41, nummer 2, 160. 
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van de 211 bevraagde mannelijke prostitués beweerden twee verschillende roesmiddelen te gebruiken 

per week. 48,8% gaf aan wekelijks drie of meer middelen te gebruiken. Veel van de mannelijke 

prostitués gaven aan een dagelijkse polydruggebruiker te zijn, 43% van de bevraagde mannen 

gebruikten dagelijks twee verschillende middelen en 16% gebruikte dagelijks zelf drie of meer 

verschillende roesmiddelen.
325

  

 

2. Soorten drugs. 

 

Binnen het prostitutiemilieu worden verscheidene soorten drugs gebruikt. Uit eerder onderzoek van 

Minichiello et al. bij 186 mannelijke prostitués in 3 grote steden in Australië, meer bepaald Brisbane, 

Sydney en Melbourne
326

 blijkt dat marihuana, alcohol en heroïne de meest gebruikte drugs zijn. 

Daarnaast worden ook frequent pijnstillers, speed, XTC en poppers gebruikt. Het onderzoek van De 

Graaf et al. uit 1990 – 1991 waarbij 27 mannelijke prostitués uit verscheidene steden en gemeenten uit 

Nederland geïnterviewd zijn, toonde aan dat de meeste druggebruikende prostitués polydruggebruikers 

zijn. Dit houdt in dat ze meerdere soorten drugs gebruiken. Meestal wordt heroïne of cocaïne 

gecombineerd met methadon, marihuana, amfetamines, tranquillizers en poppers.
 327

 Op enkele soorten 

drugs gaan we nu dieper in. 

 

2.1 Alcohol 

Terwijl harddrugs hoofdzakelijk aanwezig is binnen de straat- en barprostitutie vinden we de 

consumptie van alcohol terug binnen elke categorie. Binnen de barprostitutie merken we wel een 

hogere graad alcoholgebruik in vergelijking met de andere prostitutiesectoren.
328

 Alcohol heeft een 

dempend effect, waardoor angsten en onlustgevoelens, zoals schaamte, afschuw en schuld, onderdrukt 

worden. Daarnaast heeft het ook een ontremmend effect waardoor het aangaan van 

prostitutiecontacten gemakkelijker wordt.
329

 Alcohol wordt voornamelijk geconsumeerd voor de 

seksuele contacten maar wordt ook frequent gebruikt tijdens de geslachtsgemeenschap.
330

 Zoals eerder 

vermeld wordt alcohol vrijwel binnen elk milieu gebruikt maar kent het toch een hoogtepunt binnen de 

 

 
325  MORSE, E.V., SIMON, P.M. en BURCHFIEL, K.E., l.c., 92. 

326  MINICHIELLO, V., MARINO, R., BROWNE, J. en JAMIESON, M., „Commercial sex between men: A 

prospective diary-based study,‟ The Journal of Sex Research, 2000, vol. 37, nummer 2, 158. 

327  DE GRAAF, R., VANWESENBEECK, I., VAN ZESSEN, G., STRAVER, C.J. en VISSER, J.H., l.c., 119. 

328  DE GRAAF, R., VANWESENBEECK, W.M.A., VAN ZESSEN, C.J. en VISSER, J.H., l.c., 261. 
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330  MINICHIELLO, V., MARINO, R., BROWNE, J. en JAMIESON, M., l.c., 157. 
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barprostitutie.
331

 De mannelijke prostitué spendeert zijn avond in een bar, wachtend op een potentiële 

klant. Aan dat wachten worden uiteraard een aantal drankjes gekoppeld.
332

 Alcohol wordt zowel door 

de klant als door de prostitué zeer frequent gebruikt. Sommige mannen proberen hun klant voor het 

seksueel contact dronken te voeren zodat hij maar tot weinig of tot niets meer in staat is.
333

 Het 

gebruik van andere drugs door de klant komt veel minder voor.
334

 

 

Uit het veldwerk van Sioen bij de mannelijke straatprostitués op het Brusselse Fontainasplein kwam 

naar voor dat niet de illegale drugs het grootste probleem vormen maar wel het legale genotsmiddel 

alcohol. De bevraagde mannen gaven allemaal aan op zeer regelmatige basis alcohol te nuttigen. 

Ontvluchten van problemen, stress en negatieve gevoelens en gedachten
335

 en het indrinken van moed 

bleken de grootste motivaties te zijn voor het alcoholgebruik.
336

  

 

Uit een studie van Parsons et al. waarbij 48 mannelijke prostitués geïnterviewd zijn blijkt dat de 

alcoholconsumptie in drie groepen kan worden ingedeeld: routine, spontaan en taboe. De categorie 

routinematig alcoholgebruik slaat op mannen bij wie het drinken van alcohol een vast onderdeel 

uitmaakt van hun dagelijks patroon. Door de drank voelen ze zich meer ontspannen tijdens de seksuele 

contacten. Het spontaan alcoholgebruik heeft betrekking op de mannen die in bars en clubs 

rondhangen en alcohol nuttigen. Deze mannen drinken alcohol omdat ze zich in een omgeving 

bevinden waar veel alcohol genuttigd wordt. Dit alcoholgebruik is in veel mindere mate gekoppeld 

aan seksueel contact aangezien er avonden zijn dat deze mannen geen klant vinden maar zodoende 

toch alcohol genuttigd hebben. De mannen die binnen de derde categorie thuishoren drinken alcohol 

om hun angsten en schuldgevoelens met betrekking tot hun seksuele activiteiten te onderdrukken. Zo 

gaan zij bijvoorbeeld gedrukt onder het heersend taboe rond receptieve anale betrekkingen.
337

  

 

Prostitutie wordt vaak aan champagne gelinkt maar ook dit hangt af van de prostitutiesector waarin de 

man werkt. Binnen het escortemilieu en in de mondaine clubs zal champagne eerder de regel dan de 
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uitzondering zijn maar in het straatmilieu drinken de mannen hoofdzakelijk bier. Hoe cru het ook 

klinkt, het is een feit: hoe goedkoper het drankje, hoe goedkoper de prostitué.
338

 

 

2.2 Marihuana 

Marihuana is een drug die door het merendeel van de prostitués minstens éénmaal is gebruikt. Uit de 

literatuur blijkt dat een groot aandeel van de prostitués zelfs frequente gebruikers zijn.
339 

Mannelijke 

prostitués houden van deze drugs omdat ze er sneller opgewonden van worden, ze er meer seksuele 

gevoelens door ervaren en ze gemakkelijker een erectie krijgen.
340

  

 

Met het onderzoek van Thomas uit 1988 in Edinburgh bij 102 mannelijke prostitués kan worden 

aangetoond hoe populair marihuana is binnen het prostitutiemilieu. 90% van de bevraagde mannen gaf 

aan reeds marihuana te hebben gebruikt. 58% verklaarde minstens éénmaal marihuana te gebruiken 

per maand.
341

  

 

Ook het onderzoek van Greenwood et al. uit 1992 – 1993 bij 428 mannen wonende in San Francisco 

toont aan hoe populair marihuana is. Greenwoord et al. hebben aan de hand van face – to – face 

interviews hun data verzameld. Uit de volgende tabel is af te lezen hoe marihuanagebruik er met kop 

en schouders bovenuit steekt. Het is de enige drug die door 10% van de bevraagde mannen dagelijks 

wordt gebruikt. Ook op wekelijks en maandelijks niveau staat de drug voorop. 

 

Tabel 3: Het druggebruik van het voorbije jaar van 428 mannen in San Francisco.  

 Gebruik in 

het laatste 

jaar (%) 

 

Nooit 

(%) 

 

Maandelijks 

(%) 

 

Wekelijks 

(%) 

 

Dagelijks 

(%) 

Marihuana 68,7 31,1 10,7 16,6 10,0 

MDMA 36,7 63,1 6,1 1,9 0,0 

Hallucinogenen 36,7 63,1 4,7 0,7 0,5 

Speed 29,9 69,9 4,0 2,8 0,2 

Inhalants 23,4 76,4 1,9 0,9 0,2 

Cocaïne 23,1 76,4 2,3 0,5 0,5 

Downers 12,9 86,9 1,6 0,7 0,2 

 

 
338  SIOEN, P., o.c., 70. 

339  PLANT, M. „Sex work, alcohol, drugs, and AIDS‟ in AIDS, Drugs and Prostitution, PLANT, M., (ed.), 

Chapter 1, New York, Routledge, 5 ; SCHIFTER, J. en AGGLETON, P., l.c., 149. 

340  DE GRAAF, R., VANWESENBEECK, I., VAN ZESSEN, G., STRAVER, C.J. en VISSER, J.H., l.c., 124. 

341  THOMAS, R.M., „AIDS risks, alcohol, drugs and the sex industry: A Scottish Study‟ in Aids, drugs and 

prostitution, PLANT, M.A., (ed.), Chapter 6, New York, Routlegde, 1991, 98. 
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Crack 5,6 94,2 0,2 0,5 0,0 

Heroïne 3,3 96,5 0,7 0,2 0,2 

(Bron: GREENWOOD, G.L., WHITE, E.W., PAGE-SHAFER, K., BEIN, E., OSMOND, D.H., PAUL, J. en 
STALL, R.D., „Correlates of heavy substance use among young gay and bisexual men: The San Francisco young 

men‟s health study‟, Drug and alcohol dependence, 2001,vol. 61, nummer 2, 110.) 

 

De volgende tabel met cijfers verzameld door Kubicek et al. in een cohortstudie bij 526 mannen die 

seks hebben met mannen wonende in Los Angeles uit 2005 – 2006 toont tevens aan hoe frequent 

marihuana gebruikt wordt binnen het milieu van mannen die seks hebben met mannen. Na alcohol en 

tabak is marihuana het meest gebruikte roesmiddel.  

 

Tabel 4: Het druggebruik van 526 mannen die seks hebben met mannen uit Los Angeles. 

Soort drugs Ooit gebruikt. 

(%) 

De afgelopen 3 maanden 

gebruikt. 

(%) 

 N = 526 N = 526 

Tabak 66 54 

Alcohol 91 86 

Marihuana 64 40 

Club drugs 41 22 

       Cocaïne 24 10 

       Methamfetamine 20 9 

       Ecstasy 22 8 

       GHB 5 2 

       Poppers 15 6 

       Ketamine 7 1 

       Andere   9 2 

Crack 5 1 

Heroïne 2 1 

(Bron: KUBICEK, K., MCDAVITT, B., CARPINETO, J. en WEISS, G., „Making informed decisions: How 

attitudes and perceptions affect the use of crystal, cocaine and ecstasy among young men who have sex with 
men‟, Journal of Drug Issues, 2007, vol. 37, nummer 3, 651.) 

 

Verscheidene onderzoeken, waaronder ook dat van Trocki et al., geeft aan dat marihuanagebruik erg 

vaak voorkomt bij minderheidsgroepen. Het onderzoek van Trocki et al, dat gebaseerd is op de cijfers 

van de National Alcohol Survey van de Verenigde Staten uit 2000, focust zich op heteroseksuelen, 

lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele personen en bestudeert de mate van 

marihuanagebruik door deze mensen. De voornaamste bevinding uit deze studie is dat er inderdaad 

een hoger gebruik kan worden opgemerkt bij mensen die niet tot de heteroseksuele bevolking 
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behoren.
342

 Dit zou dus ondermeer ook kunnen verklaren waarom het marihuanagebruik door mannen 

in de prostitutie zo hoog is.  

 

2.3 Heroïne 

Ook heroïne heeft net als alcohol twee kanten. De roes verzacht frustraties en afkeer omtrent seksuele 

contacten met mannen. Het leven als prostitué wordt weer enigszins dragelijk. Maar de lichamelijke 

afhankelijkheid die heroïnegebruik met zich meebrengt, dwingt mannen echter door te gaan met de 

prostitutie om hun druggebruik te kunnen bekostigen.
343

  

 

Terwijl de meeste drugs het libido van de mannen een boost geven, kan overdreven en chronisch 

gebruik van heroïne een negatief effect hebben op het libido, de ejaculatie, de potentie en het 

vermogen tot een erectie.
344

 Om die reden gaan heroïnegebruikende mannelijke prostitués vaak ook de 

stimulerende drug cocaïne gebruiken om terug wat meer energie te kweken zodat ze meer en langer 

kunnen werken.
345

 

 

Zoals hierboven vermeld wordt er voornamelijk een link gevonden tussen druginjecterende gebruikers 

en straatprostitués.
346

 Uit een onderzoek van Rietmeijer et al. dat plaats vond in homobars, 

cruisingplaatsen
347

 en badhuizen in Denver en Long Beach blijkt dat 55% van de 89 druggebruikende 

mannen die seks hebben met mannen
348

 zich prostitueren binnen het straatmilieu. 45% daarvan geeft 

aan heroïne te injecteren op zeer regelmatige basis.
349
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Uit onderzoek van Timpson et al. waarbij 179 mannelijke prostitués uit Houston zijn bevraagd, blijkt 

dat ongeveer de helft van de druggebruikende straatprostitués heroïne injecteert.
350

 Uit een onderzoek 

van De Graaf et al. komt ook naar voor dat de meerderheid reeds heroïne heeft geïnjecteerd. 

Sommigen hebben hun verslaving onder controle, anderen helemaal niet.
351

 De resultaten uit het 

onderzoek van Morse et al. uit 1992 zijn alarmerend. Daaruit blijkt namelijk dat 56% van de 

bevraagde en drugsinjecterende mannelijke prostitués reeds naalden hebben gedeeld met andere 

prostitués. 28% gaf aan reeds naalden te hebben gedeeld met klanten.
352

 

 

Mannelijke prostitués die naar klanten zoeken in het straatcircuit en die heroïne injecteren lopen door 

hun druggebruik én hun prostitutieactiviteiten een verhoogd risico op een HIV besmetting.
353

 Deze 

prostitués gaan vaak risicovolle interacties aan om in hun behoeften aan drugs te kunnen voorzien. 

Ook al weten ze dat het zonder een condoom echt niet safe is, wanneer de klant dit vraagt en hun nood 

aan heroïne groot is durven sommigen de risico‟s even te negeren. 

 

2.4 Cocaïne 

De onregelmatige, weinig gestructureerde en jachtige levensstijl van de mannen brengt vaak 

depressieve gevoelens en/of vermoeidheidsklachten met zich mee. Cocaïne wordt in het milieu 

aangeprezen als de drugs die hierop een antwoord biedt. Daarnaast menen de mannen ook dat cocaïne 

hun seksuele opwinding stimuleert waardoor men langer en vaker seksueel actief kan zijn.
354

 Het 

gebeurt dat ook de klanten cocaïne gebruiken om de kwaliteit van de seks te optimaliseren.
355

  

 

Uit een survey uitgevoerd in 1992 onder Rotterdamse gebruikers blijkt dat het seksuele effect sterk 

uiteenloopt. De wijze waarop de cocaïne wordt ingenomen kan bepalend zijn voor het effect. 

Cocaïnesnuivers hadden het voornamelijk over een stimulerende werking. Gebruikers die cocaïne met 

een pijpje baseden, hierbij wordt een brokje cocaïne verdampt en geïnhaleerd
356

, zouden het 

stimulerende effect nauwelijks ervaren.
357
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Teveel cocaïne kan ertoe leiden dat de man te opgepept is, het kan hem zelfs paranoïde maken. 

Wanneer dit het geval is gebruiken de mannen soms heroïne om terug rustig te worden.
358

 

 

In de periode januari 1995 – december 1998 voerden Campsmith et al. een onderzoek naar het gebruik 

van crack en de betrokkenheid in risicovol seksueel gedrag in 12 staten van de Verenigde Staten. 

Crack is een vorm van cocaïne dat gerookt wordt. Het voordeel aan crack is dat het rapper opgenomen 

wordt in ons lichaam waardoor de gebruiker sneller in een roes komt. Daarenboven is het in 

vergelijking met andere soorten drugs relatief goedkoop. De korte duur van de roes is echter een groot 

nadeel waardoor de gebruikers die afhankelijk zijn van de drugs voordurend op zoek zijn naar crack 

om de ontwenningsverschijnselen steeds opnieuw de kop in te drukken. Volgens de onderzoekers kan 

het gebruik van crack worden geassocieerd met een verhoogd risico op een HIV besmetting, met seks 

in ruil voor geld of drugs, met losse seksuele relaties en met een inconsequent condoomgebruik.
359

  

 

2.5 Clubdrugs 

Clubdrugs hebben hun naam te danken aan de omgeving waarin ze voornamelijk worden gebruikt, 

bijvoorbeeld in discotheken en op raves.
360

 Ecstasy, ketamine en methamfetamine
361

 zijn drie 

voorbeelden van drugs die in het uitgaansleven veel worden gebruikt door homoseksuele mannen, 

biseksuele mannen en mannelijke prostitués. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van deze drugs 

geassocieerd kan worden met onveilige seks. Hoe zwaarder men onder invloed is van één van deze 

soorten drugs, hoe groter het risico.
362

 

 

2.5.1 Methamfetamine 
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Methamfetamine is chemisch verwant aan amfetamines. Het komt voor in poedervorm en is een sterk 

stimulerend middel.
363

 Deze drug is erg populair in onder meer Thailand, Australië en de Verenigde 

staten en komt steeds vaker voor in discotheken, clubs en het commerciële seksmilieu.
364

  

 

Crystal meth is de rookbare variant van methamfetamine. Beiden worden veel gebruikt binnen het 

mannenprostitutiemilieu omwille van de psychologische en fysieke effecten. De gebruiker ervaart 

meer energie en zelfvertrouwen en minder seksuele grenzen.
365

 De drugs helpt de mannelijke prostitué 

relaxen en loodst hem door zijn seksuele contacten heen.
366

 Crystal meth wordt voornamelijk tijdens 

de seksuele contacten gebruikt. De seksuele activiteiten worden naar een hoger niveau gebracht
367

, ze 

zijn intenser
368

 en kunnen uren duren.
369

 Vandaar de associatie tussen crystal meth en marathon 

seks.
370

  De combinatie van de drug en seks leidt er toe dat de hoeveelheid dopamine en serotonine in 

het lichaam verhoogt wat voor een prettig en belonend gevoel zorgt.
371

 Sommige mannen injecteren 

het roesmiddel anaal om een nog intenser gevoel te bekomen. Door deze anale injectie wordt de drugs 

namelijk veel sneller in het bloed opgenomen.
 372

 

 

Chronisch methamfetaminegebruik kan echter ook leiden tot de ontwikkeling van een seksuele 

handicap, in het milieu gekend als „a crystal dick‟. Dit houdt in dat de mannelijke gebruiker door het 
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chronisch gebruik niet langer in staat is een volledige erectie te bekomen.
373

 Daarnaast wordt het 

gebruik van methamfetamine aan nog twee gezondheidsrisico‟s verbonden, meer bepaald het 

verhoogde risico op een soa (Seksueel Overdraagbare Aandoening) en de fysieke afhankelijkheid aan 

de drugs.
374

 Veel gebruikers associëren het genotsmiddel met seks waardoor het afkicken erg 

moeizaam verloopt. Ze rapporteren dat ze zonder de drug niet meer bevredigd raken.
375

 

 

In twee online- onderzoeken van Hirshfield et al. ,afgenomen in juni en juli 2002 en tussen oktober 

2003 en maart 2004 in de Verenigde Staten en Canada, werd een sterke associatie gevonden tussen 

methamfetaminegebruik en onbeschermde anale seks.
376

 Daarnaast kan deze drugs ook gelinkt worden 

aan seks met verschillende partners wat zodoende ook een hoger hiv besmettingsrisico met zich 

meebrengt. Ditzelfde onderzoek toonde aan dat metfamfetaminegebruik in de meerderheid van de 

gevallen gecombineerd werd met andere drugs. Er was dus in grote mate sprake van polydruggebruik 

bij crystal meth gebruikers. De meest gebruikte drugs naast methamfetamine waren marihuana, 

ecstasy, poppers, cocaïne en Viagra.
377

  

 

Ook de studie van Frosch et al. waaraan 28 methamfetaminegebruikende homoseksuele of biseksuele 

mannen uit Los Angeles hebben deelgenomen gaf een link aan tussen onveilige seks en 

methamfetaminegebruik. De 28 deelnemende mannen kregen de vraag een cijfer te plakken op hun 

condoomgebruik. Er was een schaal voorhanden waarbij 1 voor nooit en 5 voor altijd stond. De 

meerderheid selecteerde antwoord 2 wat stond voor „Zelden‟. Verder rapporteerden 62,5% van de 

bevraagde mannen insertieve anale seks zonder condoom en heeft 56,3% seks gehad met een persoon 

dat besmet is met HIV.
378
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Uit een studie van het Centrum voor HIV Educational Studies and Training (CHEST) blijkt dat crystal 

meth de populairste drug is bij HIV positieve mannen. HIV negatieve mannen geven volgens de studie 

uit 2002 de voorkeur aan cocaïne.
379

  

 

Uit een onderzoek van Rawson uit 2002 blijkt tevens dat sommige heteroseksuele mannen die 

methamfetaminen gebruikten homoseksuele fantasieën en gedrag vertoonden.
380

 Uit een studie van 

Molitor et al. uit 1998 dat plaats vond in Californië, blijkt eveneens dat heteroseksuelen die 

methamfetaminen gebruiken meer anale seksuele betrekkingen hebben dan zij die niet gebruiken.
381

  

 

2.5.2 Ecstasy en Ketamine  

Ook deze drugs zijn anno 2010 erg populaire clubdrugs. Ze helpen de gebruiker ontspannen. Zo zorgt 

ecstasy, ook gekend als MDMA,
382

 er onder andere voor dat de seksuele remmingen en blokkades in 

een mum van tijd verdwijnen.
383

  

 

Ketamine zorgt er dan weer voor dat de gebruiker het gevoel heeft dat hij uit zijn lichaam treed. De 

gebruiker voelt zich bevrijd. 
384

 Deze drugs brengen echter ook negatieve gevolgen met zich mee. Zo 

is er een groter risico op onveilig seksueel contact
385

 en tasten deze drugs het geheugen, de alertheid en 

onze motoriek aan en kunnen ze negatieve psychologische neveneffecten als gevolg hebben.
386

  

 

Binnen het prostitutiemilieu is een “trail mix” erg populair. Dit is een term die verwijst naar 

polydruggebruik. De combinatie van gemalen MDMA (Ecstasy), crystal meth en ketamine is een erg 

populaire mix binnen het milieu van mannen die seks hebben met mannen. 
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2.5.3 Poppers 

Poppers zijn erg populair tijdens de seks.
387

 Poppers zijn vloeibaar en worden verkocht in ampullen. In 

de ampul bevindt zich amylnitriet.
388

 Dit genotsmiddel wordt vaak verkocht in seksshops en bars.
389

 

De drugs heeft zijn naam te danken aan hun „poppend‟ geluid dat wordt gemaakt bij het openmaken 

van de ampul.
390

 Het gebruik van poppers is wijd verspreid in de homoscene. Poppers helpen de 

kringspier rond de anus ontspannen wat de penetratie vergemakkelijkt.
391

 De pijngrens zakt gigantisch 

en de mannen worden er erg opgewonden van waardoor ze gemakkelijker een erectie krijgen en meer 

seksuele gevoelens ervaren.
392

  Het orgasme wordt een onvergetelijke ervaring.
393

 Daarnaast kan het 

orgasme ook worden uitgesteld of het gevoel dat eraan voorafgaat verlengd worden in tijdsduur. Een 

ander gevolg van het gebruik van poppers is dat de mannen zich veel sneller inlaten met kinky seks en 

SM. Uit de studie van Woody et al. uit 1995 met 3320 seronegatieve mannen die seks hebben met 

mannen als studieobject, blijkt tevens dat er een sterk verband bestaat tussen het gebruik van poppers 

en het participeren in onveilige seksuele activiteiten.
394

 Ook het onderzoek van Mattison et al.uit 1998-

1999 dat plaats vond in Noord-Amerika bevestigd deze stelling.
395

  

 

3. Besluit 

 

We kunnen besluiten dat het gebruik van alcohol en drugs niet ongewoon is binnen het 

prostitutiemilieu. Sommige mannelijke prostitués zijn drugs beginnen gebruiken éénmaal ze zich in 

het prostitutiemilieu bevonden, voor anderen was hun afhankelijkheid aan drugs één van de redenen 

om zich te prostitueren. Door zich te prostitueren moeten ze zich namelijk niet met criminele 

activiteiten inlaten om aan geld te komen. De mannelijke prostitués schrijven verschillende functies 

toe aan het druggebruik. Naast voordelen op seksueel vlak, zoals het verhogen van het libido kunnen 

sommige genotsmiddelen negatieve gevoelens en onverwerkte trauma‟s tijdelijk de kop in drukken. 
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De mate van het druggebruik kan afhangen van de sector waarbinnen de mannelijke prostitué tewerk 

gesteld is. Zo vinden we harddruggebruikende mannen voornamelijk terug binnen het 

straatprostitutiemilieu en is de consumptie van alcohol het hoogst in de georganiseerde barprostitutie. 

Als we naar de seksuele identiteit van de mannen kijken valt het op dat voornamelijk de 

heteroseksuele mannelijke prostitués naar alcohol en drugs grijpen. Dit verschil is voornamelijk erg 

markant binnen het straatprostitutiemilieu. Op basis van de verzamelde gegevens kan tevens worden 

besloten dat de mannelijke prostitués voornamelijk drugs gebruiken voor en tijdens het sekswerk. Uit 

de bestudeerde onderzoeken blijkt verder ook dat de homo- en biseksuele mannen vaak positiever 

staan ten aanzien van hun prostitutiewerk dan hun heteroseksuele collega‟s. Uit de behandelde studies 

blijkt dat slechts een minderheid aangeeft nooit onder invloed te zijn van genotsmiddelen terwijl ze 

aan het werk zijn. Het druggebruik van mannelijke prostitués kan leiden tot frustraties bij niet-

gebruikende mannen. Deze laatst genoemden verwijten de mannen die afhankelijk zijn van drugs dat 

ze de markt verzieken door bijvoorbeeld onder de gemeenschappelijk afgesproken prijs te gaan. Uit de 

literatuur blijkt dat de drugs er onder andere toe dienen het prostitutiewerk lichter te maken. Zo helpt 

marihuana de mannelijke prostitué ontspannen en zorgen poppers en methamfetamine ervoor dat de 

seksuele contacten naar een hoger niveau worden gebracht. Tot slot moet er op gewezen worden dat 

uit de bestudeerde gegevens jammer genoeg blijkt dat er toch nog mannelijke prostitués zijn die 

onveilig vrijen. Of het onder invloed zijn van drugs hier nu rechtstreeks met in verband staat kan niet 

eenduidig worden vastgesteld maar verder onderzoek en een goede sensibilisering in verband met deze 

problematiek naar de mannen toe is meer dan aangewezen.  
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HOOFDSTUK 5: EEN RELAAS VAN EEN MISLUKT ONDERZOEK 

 

Het ultieme doel van deze masterproef is een antwoord te formuleren op de centrale onderzoekvraag: 

„Wat is de aard en omvang van het druggebruik bij mannelijke prostitués in België?‟ Naast een 

uitgebreide literatuurstudie naar mannenprostitutie en meer specifiek naar druggebruik bij mannelijke 

prostitués wou ik aan de hand van een empirische veldstudie data verzamelen omtrent het druggebruik 

bij mannelijke prostitués in België. In dit hoofdstuk worden de verscheidene stappen die ik 

ondernomen heb beschreven. Ik start met het omschrijven van mijn doelgroep en de wijze waarop ik 

op zoek ging naar geschikte respondenten en eindig met mijn bevindingen en met een verslag van de 

verschillende problemen waarmee ik ben geconfronteerd gedurende mijn veldwerk. 

 

1. Doelgroep 

Zoals reeds in de titel van deze masterproef wordt duidelijk gemaakt bestaat mijn doelgroep uit 

mannelijke prostitués. In hoofdstuk drie is reeds uitvoerig aan bod gekomen dat de mannen in de 

prostitutie niet te vatten zijn in één categorie. Naast de verschillen qua leeftijd, sociaal – economische 

achtergrond en seksuele identiteit onderscheiden de mannen zich onder andere ook van elkaar wat 

betreft hun motivatie en de sector waarin ze werken. Ik wist van bij het begin dat mogelijke 

respondenten niet voor het grijpen zouden liggen en dat ik zodoende niet selectief mocht zijn in mij 

zoektocht naar respondenten. Daarom kwam elke mannelijke prostitué, homoseksueel, biseksueel of 

heteroseksueel, ongeacht hun nationaliteit en leeftijd, tewerk gesteld in elke mogelijke prostitutiesector 

in aanmerking. Al snel merkte ik dat het contact met mogelijke respondenten zou afhangen van de 

behulpzaamheid en tips van gatekeepers
396

. Dankzij de hulpverleners van het Boysproject uit de stad 

Antwerpen ben ik uiteindelijk terecht gekomen in het barprostitutiemilieu in de Van 

Schoonhovenstraat in Antwerpen. Deze hulpverleners wisten mij te vertellen dat een aanzienlijk deel 

van de mannen die zich prostitueren in deze homobars afkomstig zijn van Roemenië, vaak erg jong, 

soms zelfs minderjarig zijn en dat de overgrote meerderheid van deze jongemannen heteroseksueel 

is.
397

 

 

 

 
396

   Gatekeepers = Personen en organisaties die leken de toegang kunnen verlenen tot bijvoorbeeld een  

   onbereikbare doelgroep zoals mannelijke prostitués.  

   Het Boysproject uit Antwerpen heeft gefungeerd als gatekeeper in deze masterproef. 

397   Gesprek met W. Vermander en B. Van De Putte , Hulpverleners Boysproject Antwerpen, Antwerpen,   

   22 april 2010. 
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2. Dataverzameling 

In de inleiding van deze masterproef is reeds aangehaald dat de opzet van mijn thesisonderzoek 

kwalitatief is. De centrale onderzoeksvraag “Wat is de aard en de omvang van het druggebruik binnen 

het mannelijke prostitutiemilieu in België?” geeft duidelijk aan dat ik de aard en de context van een 

verschijnsel wil bestuderen.
398

 Aangezien wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot dit thema zo 

goed als onbestaande is in België, met uitzondering van de studie van Sioen bij de mannelijke 

prostitués op het Brusselse Fontainasplein
399

, heb ik voor een verkennende veldstudie gekozen. Via 

interviews en observaties hoopte ik een schat van informatie en data te bekomen.
400

 Aan de hand van 

interviews wou ik wat meer te weten komen over de motivaties, opinies en attitudes van de mannelijke 

prostitués.
401

 Daarnaast observeerde ik het gedrag van mijn respondenten in hun milieu, het 

prostitutiemilieu.
402

 Door het milieu te observeren zag ik hoe de contacten tussen de mannen onderling 

verlopen en hoe er contact wordt gelegd met potentiële klanten.  

 

Bij de aanvang van mijn onderzoek heb ik mij voor eerst gericht tot enkele organisaties die met 

mannelijke prostitués werken. Ik heb het Boysproject uit Antwerpen, Alias uit Brussel en het 

straathoekwerk van Gent gecontacteerd aan de hand van een brief per post. Na enkele dagen heb ik de 

drie organisaties telefonisch gecontacteerd om na te gaan of ze mijn brief ontvangen hadden en of ze 

in konden gaan op mijn vraag, namelijk of ze mij konden helpen in contact komen met mannelijke 

prostitués. Alias heeft onmiddellijk geweigerd omdat ze zelf nog in de startfase zitten van hun werking 

en ze zich nu vooral daarop willen focussen. De teamverantwoordelijken van het Boysproject en van 

het straathoekwerk Gent waren echter erg enthousiast en nodigden mij uit voor een verkennend 

gesprek. Op 20 april werd ik in Gent ontvangen en werd de opzet van mijn onderzoek overlopen. De 

verantwoordelijke zou mij in contact brengen met de twee straathoekwerkers die met de mannelijke 

prostitués in Gent werken. Het uiteindelijke doel was dat ik een aantal dagen zou meegaan met de 

straathoekwerkers om zo met enkele mannen in contact te komen. Het is echter nooit zover gekomen 

omdat reactie van de twee straathoekwerkers uitbleef. Zelfs na verscheidene e-mails aan zowel de 

twee straathoekwerkers als aan de teamverantwoordelijke bleef enige reactie uit.  
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Op 22 april werd ik verwacht in Antwerpen. Één van de redenen dat ik zo geïnteresseerd was in het 

Boysproject is hun drop-inn. Twee dagen in de week kunnen jongens en mannen in de prostitutie daar 

terecht voor een warme koffie, een boterham en een babbel. Ik hoopte zodoende de hulpverleners een 

aantal keer te vergezellen tijdens zo een namiddag zodat ik op die manier geïntroduceerd werd bij een 

aantal mannelijke prostitués. Daarnaast hoopte ik ook de hulpverleners te mogen vergezellen wanneer 

ze het milieu zelf bezochten. Van bij het begin is mij echter onmiddellijk duidelijk gemaakt dat een 

samenwerking in de toekomst niet mogelijk zou zijn. De medewerkers van het Boysproject vonden het 

een te groot risico om zich te verbinden aan mijn thesisonderzoek. Ze achtten de kans groot dat de 

samenwerking met mij hun werking in het gedrang zou brengen. Ze hadden met andere woorden 

schrik dat jongens en mannen in de prostitutie die zich in het verleden reeds tot de organisatie hadden 

gericht of die dat in de nabije toekomst van plan waren zouden afhaken. Ze hebben me echter wel 

enkele bruikbare tips gegeven die toch van enig belang zijn geweest in het verdere verloop van mijn 

thesisonderzoek. Deze zullen in de volgende alinea‟s één voor één besproken worden. 

 

Een tip die van erg groot belang is geweest gedurende mijn thesisonderzoek is die met betrekking tot 

het barprostitutiemilieu in de stad Antwerpen. De hulpverleners van het Boysproject hebben mij de 

namen gegeven van twee homobars in de Van Schoonhovenstraat in Antwerpen waar geregeld 

mannelijke prostitués aan het werk zijn. In de maanden april, mei en juli ben ik zodoende meerdere 

keren naar Café Puur en „The One Way‟ in de Van Schoonhovenstraat in Antwerpen getrokken op 

zoek naar respondenten, bruikbare data of handige tips. In paragraaf drie wordt dieper ingegaan op de 

bevindingen die uit mijn veldwerk geresulteerd zijn.  

 

 Gedurende mijn verkennend onderzoek heb ik nog een aantal andere mogelijke pistes leren kennen 

die ik stuk voor stuk geprobeerd  heb maar die iedere keer opnieuw op niks uitdraaiden. Zo heb ik 

onder andere ook de tip gekregen van de hulpverleners van het Boysproject www.bullchat.nl en 

www.chatguy.be eens van dichtbij te bekijken. Dit zijn twee sites waar mannen zich tegen betaling via 

de webcam seksueel exposeren. Ik heb beide sites grondig bekeken maar na overleg met mijn 

promotor heb ik toch besloten mij daar verder niet op te focussen onder meer omdat er steeds een 

financiële transactie moest gebeuren alvorens ik enig contact kon leggen met de mannen. 

 

Een andere doodlopende piste was die van het massagesalon “Totally Exposed”. Ik heb deze tip 

gekregen van een klant van Café Puur in de Van Schoonhovenstraat in Antwerpen. Dit is een 

massagesalon waar je als man terecht kan voor een erotische massage gegeven door één van de vaste 

http://www.chatguy.be/
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mannelijke krachten of zoals het online wordt beschreven: “voor een zalige sekspartij”.
403

  Bij gebrek 

aan een adres heb ik getracht via e-mail contact te leggen maar ik heb geen reactie gekregen. 

 

Tijdens mijn bezoeken aan de homobars in de Van Schoonhovenstraat probeerde ik iedere keer 

opnieuw zoveel mogelijk contacten te leggen. Zowel met klanten als met jongens en mannen waarvan 

ik vermoedde dat ze zich prostitueerden. Sommige klanten waren erg behulpzaam en wisten mij 

onmiddellijk enkele tips te geven. Zo leerde ik op een avond een man kennen die een lange tijd een 

relatie heeft gehad met een jongeman die zich ook prostitueerde. Deze man gaf mij zijn e-mailadres en 

vroeg mij contact op te nemen, hij zou dan alles doen wat in zijn macht lag om mij in contact te 

brengen met zijn ex-vriend. Ik heb echter geen reactie gekregen op mijn e-mail en ben deze klant ook 

niet meer tegengekomen.  

 

Verder heb ik ook gezocht naar privéclubs voor mannen waar eventueel mannelijke prostitués 

ingehuurd worden door de clubeigenaar. Zo heb ik onder andere de club Adonis uit Drongen gemaild 

maar ook hier bleef enige respons uit. Daarnaast heb ik via Google ook gezocht naar escortebureaus 

voor mannen. De escorteservice People uit Amsterdam heb ik na een tip van een hulpverlener van het 

Boysproject gemaild maar ook hier wacht ik nog steeds op een antwoord. In principe zou een 

samenwerking met dit bureau niet geheel binnen mijn thesisonderzoek passen maar omdat mijn opties 

erg schaars waren zou ik toch erg enthousiast geweest zijn bij een positieve respons. 

 

3. Beperkingen  

 

Dat het niet eenvoudig zou worden daar was ik mij van bij het begin van bewust. Zoals eerder reeds 

grondig is op ingegaan hebben mannen in de prostitutie te kampen met een dubbel taboe. Ze gaan 

homoseksuele contacten aan én prostitueren zich.
404

 De focus van mijn thesisonderzoek ligt bovendien 

op druggebruik wat ook een erg gevoelig onderwerp is. Ik wist dus maar al te goed dat respondenten 

vinden die vrijuit over hun prostitutieactiviteiten en hun ervaringen met drugs zouden vertellen niet 

voor het grijpen zouden liggen. 

 

Binnen deze paragraaf beschrijf ik kort enkele problemen waarmee ik gedurende mijn veldwerk 

geconfronteerd ben. Een eerste element dat als een beperking  werd ervaren is de onmogelijkheid om 

een aselecte streekproef, waarbij elke individu uit de doelgroep even veel kans heeft om gekozen te 

 

 
403  http://www.boys4u.se/index.cgi?action=agency&id=5969, [14/07/2010] 

 
404  BIMBI, D.S., KOKEN, J.A., PARSONS, J.T. en HALKITIS, P.N., „The experience of stigma in the lives of   

       male internet escorts‟, Journal of Psychology and Human Sexuality, 2004, vol. 16, nummer 1, 13. 
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worden,
405

 samen te steken. Desondanks bepaalde prostitutiesectoren zichtbaar zijn, zijn de meeste 

mannen die erin tewerk gesteld zijn het liefst onzichtbaar en onbereikbaar voor eenieder die buiten het 

prostitutiemilieu staat. Daarenboven was ik door het gebrek aan respons van organisaties die kennis 

hebben van de prostitutiemilieus verplicht mij te richten op de databronnen die ik kon bereiken, 

hoofdzakelijk dus de klanten en mannelijke prostitués in twee bars in de Van Schoonhovenstraat in 

Antwerpen en de hulpverleners van het Boysproject.  Hierdoor is generalisatie van mijn resultaten 

uitgesloten.
406

 Mijn onderzoek heeft zodoende een erg lage externe validiteit.
407

 Het was echter nooit 

mijn bedoeling tot conclusies te komen die representatief zouden zijn voor de voltallige groep van 

mannelijke prostitués. Om redenen die reeds zijn aangehaald, waaronder het feit dat mannelijke 

prostitués een soort van verborgen populatie vormen waardoor het onmogelijk is om het exacte aantal 

mannen in de prostitutie in België te achterhalen, is het voor mij dus niet mogelijk geweest om in deze 

masterproef generaliseerbare cijfers te verzamelen. Ik heb zelfs mijn twijfels of het bij zo een 

verborgen doelgroep wel mogelijk is om een aselecte steekproef te trekken om zo tot representatieve 

cijfers te komen die van toepassing zijn op de gehele groep mannelijke prostitués. 

 

Een tweede probleem waarmee ik ben geconfronteerd in mijn zoektocht naar mannen die geïnterviewd 

wouden worden was de sociale wenselijkheid.
408

 Zowel druggebruik als prostitutie zijn erg gevoelige 

onderwerpen
409

  waarrond nog steeds verscheidene taboes heersen. Dit leidt ertoe dat de meerderheid 

van de mannelijke prostitués erg gesloten was over alles wat met hun prostitutieactiviteiten te maken 

had. De jongens en mannen die ik aansprak en waarvan ik vermoedde dat ze tot mijn doelpubliek 

behoorden reageerden veruit allemaal erg luchtig en ontkenden. Ze waren één voor één erg aardig en 

wisten mij keer op keer te vertellen dat ik daadwerkelijk op de juiste plaats was maar dat zij niet tot 

mijn doelpubliek behoorden. Bijna iedere jongen en man die ik benaderde en waarvan ik dacht dat ze 

zich prostitueerden bevestigde het feit dat er in die homobars heel wat mannelijke prostitués te vinden 

waren maar hijzelf kwam echter enkel even langs voor een drankje. Prostitutie en druggebruik zijn 

namelijk nog steeds niet moreel aanvaard in de samenleving waardoor de jongens en mannen moreel 

onaanvaardbare antwoorden uit de weg gingen.
410
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406  WESTER, F., RENCKSTORF, K. en SCHEEPERS, P., Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap, 
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Al tijdens mijn eerste bezoek aan de Van Schoonhovenstraat in Antwerpen ontdekte ik dat ook de taal 

een groot probleem zou worden. Ik heb die eerste avond twee Roemeense jongemannen leren kennen 

die bevestigden dat ze tot mijn doelgroep behoorden maar waarmee het onmogelijk was om een eerlijk 

en betrouwbaar gesprek te voeren omdat ze vrijwel geen Nederlands, Engels of Frans spraken. Aan de 

antwoorden die ze gaven kon ik afleiden dat ze mijn vragen gewoon niet begrepen. Dit leidde tot een 

grote non-respons
411

 en leverde zodoende geen bruikbaar materiaal op. De gegevens waren gewoon 

niet betrouwbaar.  Eenmaal dacht een jongeman die ik benaderd had en aan wie ik mijn beweegreden 

duidelijk had gemaakt dat ik van de politie was. Hij sprak geen Nederlands en slechts gebrekkig 

Engels en had mij dus duidelijk misverstaan. Het is dankzij een hulpverlener van het Boysproject die 

die avond ook in de bar aanwezig was dat het misverstand aan het oppervlak kwam. Sindsdien heb ik 

bij het benaderen van mogelijke respondenten steeds uitdrukkelijk vermeld dat ik geenszins van de 

politie was.  

 

Een beperking die specifiek is voor het observeren is het „biased viewpoint effect‟ waarbij de 

onderzoeker slechts waarneemt wat hij vanuit zijn positie kan waarnemen.
412

 Ik heb dit zelf in de 

praktijk ondervonden. Zo was ik eens op een vrijdag in Café Puur toen er een feestje plaatsvond. Ik 

heb toen verscheidene mannelijke klanten samen met een jongeman naar buiten of naar boven, waar 

de toiletten zich bevonden, zien gaan. Een aantal van die jongemannen had ik reeds eerder 

aangesproken omdat ik het vermoeden had dat zij zich inderdaad prostitueerden. Slechts één van die 

mannen die ik naar buiten zag gaan met een klant had eerder aan mij verteld zich inderdaad te 

prostitueren, al de anderen hadden prostitutiewerk ontkend. Wat er tussen die mannen onderling is 

gebeurd vond niet plaats binnen mijn observatieveld waardoor ik mijn vermoedens dus niet voor de 

volle 100% kon bekrachtigen.  

 

Een laatste element dat ik als probleem heb ervaren tijdens mijn veldwerk in Antwerpen is het feit dat 

de gesprekken steeds in een bar plaatsvonden. Er was bijgevolg voortdurend rumoer en muziek en de 

meesten kenden elkaar en kwamen geïnteresseerd meeluisteren wanneer een van hun vrienden met mij 

in gesprek was. Dit leidde ertoe dat de gesprekken vaak erg luchtig en kort waren.
413

 Tijdens mijn 

verscheidene bezoekjes aan de Van Schoonhovenstraat in april, mei en juli ben ik ook maar zelden een 

jongeman tweemaal tegengekomen. Een meer diepere vertrouwensband
414

 opbouwen met een aantal 

personen in de hoop dat ze zich op termijn zouden openstellen aan mij was zodoende uitgesloten. 

 

 
411  BAARDA, D.B. en DE GOEDE, M.P.M., o.c., 144. 
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414    ZAITCH D., Trafficking Cocaine. Colombian Drug Entrepreneurs in the Netherlands, De Haag, Kluwer 

   Law International, 2002, 8. 
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4. Bevindingen 

 
Aangezien ik van bij het begin wist dat het veldwerk alles behalve eenvoudig zou worden kwam de 

lage  respons dus niet geheel als een verrassing. Door de geringe reactie van gatekeepers
415

 zoals Alias 

en Straathoekwerk Gent, escortebureaus of andere diensten was ik genoodzaakt mij te focussen op 

twee bars in de Van Schoonhovenstraat in Antwerpen, meer bepaald Café Puur en „The One Way‟. 

Tijdens mijn eerste bezoek waren de aanwezige klanten erg geïnteresseerd in de reden van mijn 

bezoek. Als vrouw viel ik namelijk onmiddellijk op in een homobar. Ik ben van bij het begin altijd erg 

eerlijk geweest over mijn beweegreden.
416

 Tijdens mijn eerste bezoek heb ik mij onmiddellijk 

voorgesteld aan de uitbaters van de bars en aan het personeel dat er aan het werk was. Nadat ik mijn 

opzet uit de doeken had gedaan wisten enkelen onder hen mij onmiddellijk te vertellen dat ik op de 

juiste plaats was. Na ettelijke bezoeken aan de homobars in de Van Schoonhovenstraat is het mij 

echter niet gelukt één of meerdere mannelijke prostitués te vinden die bereid waren een aantal vragen 

te beantwoorden omtrent hun prostitutiewerk en druggebruik. Iedereen was erg vriendelijk maar allen 

ontkenden zichzelf te prostitueren. En dat terwijl de barman of een vaste klant mij vaak de jongens en 

mannen bij wie ik moest zijn aanwees.  

 

Desondanks ik geen mannelijke prostitués heb kunnen overtuigen van mijn goede wil, 

betrouwbaarheid en oprechte motieven en derhalve niemand heb kunnen interviewen over zijn 

prostitutieactiviteiten en al dan niet roesmiddelengebruik, is er mij gedurende mijn veldwerk in het 

Antwerpse barprostitutiemilieu toch één iets extreem hard opgevallen. Tijdens mijn observaties in de 

homobars is het me opgevallen dat de jongens en mannen waarvan ik vermoedde dat ze zich 

prostitueren geen alcohol dronken. Dit spreekt mijn literatuurstudie waaruit blijkt dat er heel wat 

alcohol wordt geconsumeerd door de mannelijke prostitués binnen het barprostitutiemilieu echter sterk 

tegen. (Zie hoofdstuk 4, paragraaf 2.1) Wanneer ik de mannen erover aansprak gaven ze aan erg 

weinig alcohol te drinken. In een later gesprek met een hulpverlener van Boysproject is mijn 

observatie bevestigd maar daarover in de volgende alinea‟s meer. 

 

Daar mijn data met betrekking tot het druggebruik binnen het mannelijke prostitutiemilieu zo schaars 

was, heb ik nog een afspraak gemaakt met een hulpverlener van het Boysproject. Ik hoopte dat hij mij 

nog wat informatie zou kunnen verschaffen omtrent het druggebruik bij mannelijke prostitués 

aangezien zij toch erg regelmatig contact hebben met een aantal jongens en mannen in de prostitutie.  

De heer Vermander, een medewerker van het Boysproject wist mij te vertellen dat de bars in de Van 

Schoonhovenstraat in Antwerpen niet echt een drugsmilieu zijn en dat uitgesproken junks erg gering 

 

 
415  BLAXTER, L., HUGHES, C. en TIGHT, M., o.c., 143. 
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zijn binnen deze barprostitutie. Volgens hem circuleert er binnen de straatprostitutie en het 

escortemilieu veel meer drugs. De Roma‟s is een groep waarmee het Boysproject vaak te maken heeft. 

Deze jongemannen gaan voornamelijk op zoek naar klanten in homobars maar drinken zelden een glas 

alcohol. Deze jongemannen durven dan echter wel op regelmatige basis eens een joint te roken. Of dit 

alleen of met een klant gebeurt daar kon de hulpverlener van het Boysproject niet op antwoorden. 

Volgens de heer Vermander bevinden de mannelijke prostitués die veel alcohol nuttigen zich 

voornamelijk in het stadspark van Antwerpen. Op de vraag welke drugs het meest gebruikt worden 

binnen het mannelijk prostitutiemilieu wordt zeer overtuigend alcohol en marihuana geantwoord. Met 

cocaïne en poppers is de hulpverlener tijdens zijn werk bij Boysproject ook reeds geconfronteerd. 

Heroïne daarentegen zou slechts uiterst zelden voorkomen. Op mijn vraag of druggebruik tot onveilige 

seksuele contacten leidt kreeg ik geen sluitend antwoord. De heer Vermander gaf aan wel het 

vermoeden te hebben dat mannelijke prostitués zich sneller inlaten met onveilige seksuele contacten 

wanneer ze onder invloed zijn van drugs maar zoals ook in mijn literatuurstudie naar voor is gekomen 

is dit geen waterdicht antwoord.
417

 Ik wil nogmaals benadrukken dat deze antwoorden gebaseerd zijn 

op de contacten die de medewerkers van het Boysproject hebben. Van alle mannelijke prostitués in 

Antwerpen heeft slechts een deel contact met de hulpverleners van Boysproject. De antwoorden van 

de heer Vermander kunnen derhalve niet doorgetrokken worden en zijn dus niet van toepassing voor 

alle mannelijke prostitués in Antwerpen en daarbuiten.  

 

5. Besluit 

 

Ik kan besluiten dat ik er niet ben in geslaagd mijn centrale onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Desondanks de verscheidene inspanningen heb ik geen mannelijke prostitués kunnen overtuigen zich 

door mij te laten interviewen omtrent hun prostitutieactiviteiten en hun al dan niet druggebruik. Naast 

tijdsgebrek heeft ook het gebrek aan medewerking van onder andere de gerenommeerde organisaties 

voor mannen in de prostitutie er toe geleidt dat ik niet geslaagd ben in mijn opzet.  

 

Het enige element dat aan bod is gekomen tijdens mijn literatuurstudie en waarover ik dankzij mijn 

observaties in het barprostitutiemilieu in de Van Schoonhovenstraat in Antwerpen toch iets kan 

zeggen is het alcoholgebruik door de mannelijke prostitués in het barprostitutiesector. Dit ligt namelijk 

veel lager dan uit mijn literatuurstudie naar voor is gekomen. De jongens en mannen waarvan ik een 

sterk vermoeden had dat ze zich prostitueerden dronken vrijwel uitsluitend frisdranken.  

 

 

 
417   Gesprek met W. Vermander, Hulpverlener Boysproject Antwerpen, Antwerpen, 13 juli 2010. 
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Bij gebrek aan data omtrent druggebruik bij mannelijke prostitués verzameld tijdens mijn veldwerk in 

het barprostitutiemilieu in de Van Schoonhovenstraat in Antwerpen heb ik op korte termijn beslist mij 

opnieuw te richten tot de hulpverleners van het Boysproject. Daar hun band met verscheidene jongens 

en mannen beter is dan die van mij ging ik ervan uit dat hun kennis omtrent het druggebruik bij 

mannelijke prostitués groter was dan die van mij na mijn drie maanden veldwerk. Dankzij dit 

interview heb ik bijgevolg alsnog wat data verzameld dat betrekking heeft op het druggebruik binnen 

het mannelijk prostitutiemilieu. Uit deze informatie kan ik onder meer besluiten dat het alcoholgebruik 

bij mannelijke prostitués in de homobars inderdaad erg miniem is. De hulpverlener wist mij echter wel 

te vertellen dat deze jongens en mannen buiten wel al eens een joint durven op te steken. Volgens hem 

wordt alcohol voornamelijk genuttigd door de mannelijke prostitués die in het stadspark ronddwaalden 

op zoek naar klanten. Cocaïne kwam dan volgens hem opvallend vaker voor bij de hoger klasse 

prostitués, zoals escortes. Met poppers en heroïne was hij gedurende zijn jaren als hulpverlener bij 

Boysproject ook reeds in aanraking geweest maar dit in veel mindere mate.  

 

Ik ben gedurende mijn zoektocht naar antwoorden op mijn onderzoeksvraag op een aantal problemen 

en beperkingen gestoten die mij er nogmaals op gewezen hebben hoe moeilijk toegankelijk mijn 

doelgroep is. Taalproblemen die tot non-respons leiden, sociaal wenselijke antwoorden omwille van 

de gevoeligheid van het onderwerp en een lage externe validiteit van de verzamelde gegevens zijn drie 

problemen waarmee ik ben geconfronteerd gedurende mijn veldwerk in de Van Schoonhovenstraat. 

Deze problemen zijn niet onoverwinnelijk maar dan moet de onderzoeker in kwestie een veel grote 

tijdsmarge rekenen voor zijn onderzoek en moet er veel meer tijd worden gestoken in het kennis 

maken met de doelgroep en in het vertrouwen winnen van de doelgroep.
418

 De onderzoeker moet zich 

bewegen in verscheiden sectoren van de prostitutiemilieus en moet zoveel mogelijk contacten trachten 

te leggen met zoveel mogelijk verschillende mensen.
419

   

 

 
418  HY, R., FEIG, D. en REGOLI, R., o.c., 68-69. 

419   ZAITCH D., o.c., 8, 12.  



  HOOFDSTUK 6: ALGEMEEN BESLUIT 

 89 

HOOFDSTUK 6: ALGEMEEN BESLUIT 

 

Mannen in de prostitutie gaan gebukt onder een dubbel taboe. Ze worden veroordeeld omdat 

ze zich prostitueren aan mannen. Prostitutie en homoseksualiteit zijn ondanks de 

decriminalisering nog steeds niet geheel maatschappelijk aanvaard. Het gebrek aan 

wetenschappelijk onderzoek in België werkt het rookgordijn rond mannenprostitutie alleen 

maar in de hand. Het wordt dringend tijd dat mannelijke prostitués het onderwerp vormen van 

wetenschappelijk onderzoek. Met mijn masterproef wou ik de eerste kleine basisstappen 

zetten. Ik heb verschillende buitenlandse studies samengebracht en heb verscheidene aspecten 

en kenmerken van mannelijke prostitués en het mannelijk prostitutiemilieu behandeld.  

 

In mijn eerste hoofdstuk ben ik dieper ingegaan op het fenomeen prostitutie zelf. Uit dit 

hoofdstuk blijkt dat zowel vrouwen als mannen die hun lichaam verkopen reeds eeuwenlang 

vertegenwoordigd zijn in onze maatschappij. Mannelijke prostitués bestonden reeds ten tijde 

van de oude Grieken en waren in vergelijking met deze era maatschappelijk veel beter 

aanvaard. De tolerantie ten aanzien van homoseksuele mannenprostitutie is zodoende alles 

behalve toegenomen sindsdien. In dit hoofdstuk is ook de evolutie van de Belgische 

wetgeving omtrent homoseksualiteit en prostitutie besproken. Zoals hierboven vermeld is 

zowel het prostitutiegebeuren als gelijkslachtige seks gedecriminaliseerd in ons land. Sinds de 

jaren ‟50 van de 20
ste

 eeuw is prostitutie niet langer strafbaar in België met uitzondering van 

gevallen waarin minderjarigen betrokken zijn. Verder is het ook verboden reclame te maken, 

mag er geen voordeel worden uitgehaald en mogen er geen derden bij betrokken zijn. België 

heeft zodoende voor een abolitionistische benadering gekozen ten aanzien van het 

prostitutiegebeuren. Ook homoseksualiteit is niet langer strafbaar in ons land. Dit is echter 

nog niet zo heel lang geleden anders geweest. Sinds de jaren ‟70 – ‟80 van de 20
ste

 eeuw zijn 

seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht niet langer strafbaar. We kunnen 

dus besluiten dat mannenprostitutie reeds een hele weg heeft afgelegd wat betreft de 

gerechtelijke en maatschappelijke aanvaarding. Maar terwijl de gerechtelijke aanvaarding een 

feit is, staat de maatschappelijke tolerantie nog op een te laag pitje.  

 

In het tweede hoofdstuk van deze masterproef heb ik getracht een beeld te schetsen van de 

mannen in de prostitutie. Het is onmogelijk om alle mannelijke prostitués te vatten in één, 

twee of zelfs drie profielen. Iedere man die zich prostitueert is uniek, heeft zijn eigen 
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motieven en drijfveren en heeft een specifieke achtergrond. Uit dit hoofdstuk moet zodoende 

vooral worden onthouden hoe divers de groep van de mannelijke prostitués is. Het is absoluut 

fout te veronderstellen dat elke man die zich prostitueert homoseksueel is, uit een gebroken 

gezin komt, in armoede leeft en bijgevolg seksuele diensten verkoopt om te kunnen voorzien 

in zijn levensonderhoud. Ook wat betreft de etnische afkomst en leeftijd onderscheiden de 

mannen zich danig. Niettegenstaande de meerderheid van de gebruikte studies aangegeven dat 

het voornamelijk jonge mannen zijn die zich prostitueren, is vrijwel elke meerderjarige 

leeftijd vertegenwoordigd binnen het mannelijke prostitutiemilieu. Gedurende mijn 

bescheiden veldwerk ben ik bovendien geconfronteerd met enkele minderjarige jongens die in 

ruil voor een vergoeding hun seksuele diensten aanboden.  

 

Erg belangrijk vind ik te weten dat een groot deel van mijn doelgroep aangeeft niet 

homoseksueel te zijn. Een aanzienlijk deel van de mannen die zich prostitueren zijn bijgevolg 

heteroseksueel. Sommigen onder hen worstelen nog met hen seksuele geaardheid maar de 

meerderheid gaat echter homoseksuele contacten aan puur voor de vergoeding die ermee te 

verdienen valt. De overgrote meerderheid van de jongens en mannen waarmee ik gedurende 

mijn veldwerk in Antwerpen in contact ben gekomen gaven duidelijk aan heteroseksueel te 

zijn. “Ik geen homo” was vaak één van de eerste zaken die aan bod kwam tijdens een 

verkennend gesprekje met een jongeman waarvan ik vermoede dat hij tot mijn doelgroep 

behoorde. Op mijn vraag wat ze dan in een homobar deden antwoorden ze: “Ik kom hier 

gewoon iets drinken”.  

 

De studies die in dit hoofdstuk behandeld zijn leren ons ook dat homoseksuele mannelijke 

prostitués over het algemeen positiever ingesteld staan ten aanzien van hun 

prostitutieactiviteiten dan heteroseksuele mannen. Het is echter wel zo dat vrijwel alle 

mannen, zowel homoseksuelen, biseksuelen als heteroseksuelen het belangrijk vinden een 

onderscheid te maken tussen werkseks en privé seks. Werkseks is geen emotionele 

persoonlijke gebeurtenis. De mannen maken onder andere een onderscheid op basis van de 

seksuele handelingen die ze uitvoeren, zo houden sommigen anale betrekking voor in de 

privésfeer.  

 

Dit hoofdstuk leert ons ook dat er drie grote categorieën zijn wat betreft de motivatie van een 

man om zich te prostitueren. Het meest gekende motief is de vergoeding die ermee te 

verdienen valt. Een aanzienlijk deel van de mannen verkoopt seksuele diensten enkel en 
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alleen omdat er een financiële vergoeding aan vast hangt. Sommigen hebben het geld nodig 

om te kunnen overleven, anderen houden gewoon van de luxe die ze zich kunnen permitteren 

met deze extra inkomsten. Daarnaast kan een man ook gedreven zijn door positieve motieven, 

zoals het feit dat hij gewoon erg veel van seks met andere mannen houdt. Iets verdienen aan 

een activiteit waar hij zelf erg van geniet is bijgevolg mooi meegenomen. Jammer genoeg 

kunnen ook negatieve jeugdervaringen, zoals seksueel misbruik, er ook toe leiden dat een man 

gevangen zit in de netten van de prostitutie. Het is uiteraard mogelijk dat een man niet tot één 

van deze drie groepen behoort. Daarmee kan onmiddellijk terug worden aangetoond dat 

mannelijke prostitués geen homogene groep zijn.  

 

Een laatste element waar ik nogmaals wil op terugkomen is het laks gebruik van condooms 

binnen het mannelijke prostitutiemilieu. Er zijn reeds enkele initiatieven die condoomgebruik 

promoten bij mannelijke prostitués, zoals bijvoorbeeld het Boysproject uit de stad Antwerpen, 

maar dit moet opgedreven worden. Veilig vrijen is een erg belangrijk thema dat nog meer 

aandacht moet krijgen in de media. Het is erg belangrijk dat de burger, en dan voornamelijk 

de burger die geld verdient met sekswerk, op de hoogte is van de gevaren van onveilig vrijen. 

 

Het derde hoofdstuk behandelt de prostitutiemilieus. Uit dit hoofdstuk kunnen we besluiten 

dat mannelijke prostitués in bijna elke prostitutiesector voorkomen. De enige uitzondering is 

de raamprostitutie. Terwijl deze sector erg groot is binnen het vrouwenprostitutiemilieu zijn er 

zo goed als geen mannen die zich prostitueren achter een raam. Transseksuelen en travestieten 

vormen echter een uitzondering. Om een goed zicht te hebben op de prostitutiemilieus is het 

bovendien belangrijk te weten wat bedoeld wordt met zichtbare en onzichtbare sectoren. 

Straatprostitutie, barprostitutie en raamprostitutie behoren tot het zichtbare prostitutiemilieu. 

Escorteservices en privé huizen zijn daarentegen vormen van onzichtbare prostitutie. Uit de 

besproken studies kunnen we besluiten dat zowel de mannen als de klanten de voor- en 

nadelen van de sectoren afwegen en zo de sector bepalen waarin ze zich het beste voelen. De 

behandelde studies leerden ons echter ook dat sommige mannen jammer genoeg niet de keuze 

hebben en zodoende terecht komen in de straatprostitutie, wat onderaan de lader staat. Zoals 

ik in de inleiding ook duidelijk maakte heb ik ervoor gekozen de verhouding tussen 

mannelijke en vrouwelijke prostitué(e)s in Antwerpen en Brussel eens van naderbij te 

bekijken. Algemeen geldende conclusies kan ik hieruit niet trekken maar uit de cijfers van 

Antwerpen blijkt wel dat het aandeel mannen en vrouwen in de prostitutie vrij gelijklopend is. 

De cijfers van Brussel bevestigen deze uitspraak echter niet maar dit cijfermateriaal heeft 
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hoofdzakelijk betrekking op de zichtbare prostitutievormen en geeft bijgevolg een vertekend 

beeld want als we naar de cijfers van de stad Antwerpen kijken zien we dat de mannelijke 

prostitués voornamelijk vertegenwoordigd zijn binnen de onzichtbare sectoren zoals de 

escortbranche.  

 

Uit het vierde hoofdstuk moet hoofdzakelijk worden onthouden dat het gebruik van 

genotsmiddelen erg frappant is binnen het mannenprostitutiemilieu. Uit de behandelde studies 

blijkt dat de mannen verschillende functies toeschrijven aan het druggebruik. Zo gebruikt de 

ene drugs om opgewonden te geraken terwijl de andere wil ontsnappen aan de werkelijkheid. 

Bovendien blijkt uit de bestaande studies dat het vaak de heteroseksuele mannelijke prostitués 

zijn die in grote mate afhankelijk zijn van drugs. Zij evalueren het prostitutiewerk over het 

algemeen minder positief dan homoseksuele mannen waardoor een aanzienlijk deel van hen 

hun toevlucht zoekt tot verdovende middelen. Uit de bestudeerde studies blijkt bovendien dat 

de gebruikende mannen zowel voor als tijdens het prostitutiewerk gebruiken. In dit hoofdstuk 

heb ik niet kunnen aantonen dat er een daadwerkelijk verband bestaat tussen druggebruik en 

onveilig seksueel contact maar dit wil niet zeggen dat ik niet hamer op een sterke, duidelijke 

en omvangrijke sensibiliserende campagne waarmee de mannen moeten worden 

aangemoedigd te allen tijde een condoom te gebruiken tijdens het prostitutiewerk en 

daarbuiten.  

 

Het vijfde hoofdstuk geeft een relaas weer van mijn geleverde inspanningen op zoek naar 

respondenten. Gezien de taboes die rond prostitutie hangen was ik niet selectief wat betreft 

mogelijke respondenten. Elke man die reeds tegen een vergoeding seksuele contacten had 

aangegaan kwam in aanmerking. Zoals ik reeds in mijn inleiding duidelijk heb gemaakt, heb 

ik gekozen voor een kwalitatieve verkennende veldstudie. Na ettelijke pogingen op zoek naar 

respondenten heb ik besloten mij te focussen op twee homobars in de Van Schoonhovenstraat 

in Antwerpen. Aan de hand van observaties en interviews hoopte ik voldoende data te kunnen 

verzamelen die mij zou kunnen helpen bij het beantwoorden van mijn centrale 

onderzoeksvraag: “Wat is de aard en omvang van het druggebruik in het mannelijk 

prostitutiemilieu in België?” Uit dit hoofdstuk blijkt echter dat dit niet gelukt is. Ik heb 

desondanks mijn verscheidene bezoeken aan de Van Schoonhovenstraat geen mannelijke 

prostitués gevonden die bereid waren deel te nemen aan een interview. Uit mijn observaties 

heb ik wel kunnen opmaken dat het alcoholgebruik bij mannelijke prostitués die in het 
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barprostitutiemilieu op zoek gaan naar klanten alles behalve de proporties aanneemt zoals uit 

mijn literatuurstudie naar voor is gekomen.  

 

Uit dit vijfde hoofdstuk kan worden besloten dat wetenschappelijk onderzoek naar deze 

doelgroep veel meer tijd, energie en inspanningen vergt. Desondanks het vriendelijk onthaal 

in de bars was de tijd die ik had als thesisstudent onvoldoende om opgenomen te worden in 

het barprostitutiemilieu van Antwerpen. De mannelijke prostitués deden graag een praatje en 

waren zeker en vast nieuwsgierig naar mijn beweegreden om tot daar te komen maar éénmaal 

ik het woord prostitutie naar boven bracht klapten ze toe. Ook de klanten waren erg 

vriendelijk en behulpzaam en gaven regelmatig tips. Deze tips zijn echter allemaal één voor 

één op niks uit gedraaid. Om echt resultaten te kunnen boeken zou een onderzoeker vrijwel 

dagelijks of toch zeker driewekelijks naar dezelfde bars moeten gaan en dit gedurende een 

aantal maanden om zo het vertrouwen van de mannelijke prostitués en de klanten die een 

mogelijke hulp zouden kunnen zijn te winnen.  

 

De klemtoon van deze eindverhandeling lag specifiek op het druggebruik bij mannelijke 

prostitués. Uit mijn literatuurstudie blijkt wel degelijk dat druggebruik alles behalve 

exceptioneel is binnen het mannelijk prostitutiemilieu. Voornamelijk alcohol, marihuana en 

cocaïne lijken erg frequent te worden gebruikt. Gedurende mijn veldwerk heb ik echter 

onvoldoende data kunnen verzamelen die de buitenlandse studies, behandeld in deze scriptie, 

kunnen evenaren. Ik kan slechts in erg beperkte mate iets zeggen over het alcoholgebruik 

binnen het barprostitutiemilieu in Antwerpen. Over andere vormen van roesmiddelengebruik 

ben ik gedurende mijn bescheiden veldwerk niks wijzer geworden. Een uitgebreid en 

diepgaand longitudinaal onderzoek is zodoende meer dan aangewezen. De resultaten uit 

verdere onderzoek zouden een grote hulp kunnen zijn bij het ontwikkelen van 

hulpverleningsstrategieën en sensibiliseringscampagnes rond veilig vrijen en risico‟s 

verbonden aan druggebruik.  

 

Tot slot wil ik nog vermelden dat ik niettegenstaande het magere resultaat van mijn veldwerk 

geen spijt heb van de keuze van mijn onderwerp. Ik heb een aantal zeer interessante mensen 

leren kennen en heb heel wat zaken bijgeleerd die zeker en vast een invloed zullen hebben op 

de verdere vorming van mijn persoonlijkheid. Ik draag éénieder die zich dagelijks bezig houdt 

met het welzijn van deze jongens en mannen een warm hart toe en kan onderzoek in de 

toekomst alleen maar toejuichen.  
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