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 Dankbetuiging 
 
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar de vrouwen die de tijd hebben genomen om hun 
verhalen aan mij te vertellen en mij het vertrouwen hebben gegeven om deze te verwerken in 
dit onderzoek. Ik heb veel geleerd van de wijze waarop een aantal van de vrouwen die ik heb 
gesproken in het leven staan en ik hoop dat dit voor lezers van dit boek ook zal gelden. 
 
Harry Coenen heeft zonder enig oordeel en met een niet aflatende betrokkenheid dit 
onderwerp en onderzoek omarmd. Zelfs door ziekte heeft hij zich niet laten tegenhouden in 
het zeer kritisch volgen van de stappen in het onderzoek. Door het stellen van kritische vragen 
heeft hij mij op deze manier keer op keer tot een hoger niveau weten te brengen. Helaas heeft 
Harry de voltooiing van deze dissertatie niet mee mogen maken. Ik kan alleen maar hopen dat 
het eindresultaat aan zijn verwachtingen voldoet.  
Roelof Hortulanus heeft mij de mogelijkheid geboden dit onderzoek te doen. Op verschillende 
momenten is hij een cruciale ondersteunende factor gebleken. Ook toen zijn reputatie als 
gerenommeerd wetenschapper in twijfel werd getrokken door zich bezig te houden met dit 
onderwerp, concludeerde hij dat een respectabel wetenschapper zich juíst niet door taboes laat 
weerhouden. Zonder zijn inzet en vertrouwen in de goede afloop had dit boek niet voor u 
gelegen. Maar dat is niet alles: inhoudelijk wist hij mij steeds op het juiste pad te houden, ook 
door daar soms van af te wijken en mij te laten concluderen dat het niet de juiste weg was. 
Aan het eind van dit onderzoek is Roelof benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit voor 
Humanistiek. In die hoedanigheid heeft hij het promotorschap van Harry overgenomen. 
Hierbij had hij het vertrouwen dat er uiteindelijk een proefschrift zou liggen dat zou voldoen 
aan zijn verwachtingen, én uit loyaliteit naar Harry en naar mij. Als wetenschapper en als 
mens had ik mij geen betere (co-)promotor kunnen wensen. 
Ben Valkenburg heeft met zijn zeer parate kennis van de structuratietheorie, droge humor, 
interesse en messcherpe analyses, zonder een moment van twijfel het co-promotorschap 
overgenomen. Hij heeft dit proefschrift het zetje in de rug gegeven dat het nodig had om tot 
afronding te komen door de argumentatie en redeneringen scherper neer te zetten.  
 
De mensen uit het prostitutieveld hebben mijn onderzoek met interesse gevolgd en geholpen 
waar zij konden. Met name wil ik het Prostitutie Informatie Centrum noemen, waar ik bij het 
bestuur en de medewerkers nooit tevergeefs kwam: Mariska, Mirjam, Jacqueline, Marieke en 
Marjan. Ook de Mr. A. De Graaf Stichting en Stichting De Rode Draad wil ik hartelijk 
bedanken voor de ondersteuning. Dank ook voor mijn (oud-)collega’s van de Universiteit 
Utrecht die op verschillende momenten naar mij hebben geluisterd, advies hebben gegeven en 
interesse hebben getoond. Deze dank geldt ook voor mijn huidige collega’s bij Reclassering 
Nederland die mijn promotie-activiteiten met belangstelling hebben gevolgd.  
 
En dan natuurlijk mijn familie en vrienden. Zonder het pleidooi van mijn ouders om toch 
vooral niet te stoppen met mijn studie ASW, was ik niet eens in de positie geweest om dit 
onderzoek te doen. Ook zijn zij altijd de eersten geweest om krantenknipsel te verzamelen, 
mij op de hoogte te brengen van interessante televisieprogramma’s, mij een hart onder de 
riem te steken en mij liefdevol te verzorgen als ik weer eens een weekend bij hen in het 
oosten van het land aan mijn proefschrift kwam werken. Mijn beide paranimfen, Leontine en 
Jacquelien, hebben zich over de eindversie van dit boek gebogen. Hun opmerkingen zijn 
bijzonder waardevol geweest om de inhoud hiervan naar een meer leesbaar niveau te brengen. 
Ik wil hen beiden danken voor hun tijd, inzet en scherpe blik. Verder wil ik hen en ook 
Herman, Huub, Maaike en Sanne bedanken voor hun interesse in mijn vorderingen, hun 
vriendschap en de gesprekken die ik de afgelopen jaren met hen heb gehouden over dit 
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onderwerp. Zonder de liefde en ondersteuning van Johan en zijn geweldige zorg voor Floris 
was het mij niet gelukt om dit proefschrift af te ronden. En als laatste richt ik mij tot Floris en 
zijn aanstaande broertje of zusje: ik hoop dat jullie in het leven net zoveel kansen krijgen van 
net zulke lieve mensen als ik heb gekregen, waardoor ook jullie in staat zullen zijn dingen te 
bereiken waarvan je nooit had durven dromen.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding  
 
1.1. Aanleiding voor het onderzoek 
Het onderzoek dat in dit boek wordt gepresenteerd, gaat over de invloed van prostitutie op het 
dagelijks leven van ex-prostituees en de wijze waarop deze invloed zichtbaar wordt in hun 
handelen. Dit benader ik vanuit het perspectief van ex-prostituees zelf, met behulp van hun 
levensverhalen.  
 
Waar komt de keuze voor dit onderwerp vandaan? Marginaliteit, sociale verhoudingen en 
vrouwenemancipatie hebben mij altijd geïnteresseerd. Dit is mijn motivatie voor het 
onderwerp prostitutie als zodanig. Deze interesse heeft onder meer geleid tot 
vrijwilligerswerk en een bestuursfunctie bij organisaties die zich richten op prostituees. De 
denkbeelden over prostitutie die ik hoorde tijdens mijn bestuursfunctie bij het Prostitutie 
Informatie Centrum (PIC) - een informatiecentrum voor prostituees, klanten, toeristen en 
andere geïnteresseerden in prostitutie te Amsterdam – hebben mijn denkbeelden over 
prostitutie veranderd. Voornamelijk omdat ze zo in tegenspraak waren met de gangbare 
beeldvorming over prostitutie. Waar beleidsmakers, wetenschappers en ook zelforganisaties 
regelmatig een eenzijdige visie tentoonspreiden over prostitutie, door bijvoorbeeld uitsluitend 
te denken in termen van actor- of slachtofferschap, was dat bij het PIC niet het geval. Dit was 
een gevolg van het feit dat het centrum vriendschappelijke contacten onderhield met al 
diegenen die zich bezighielden met prostitutie, zoals bordeelhouders, prostituees, klanten en 
overheidsfunctionarissen. Deze betrokkenen hadden in de praktijk soms tegengestelde 
belangen of visies. De enige voorwaarde die bij het PIC werd gesteld, was dat mensen 
respectvol omgingen met prostitutie en prostituees. Het PIC verwoordt dit uitgangspunt als 
volgt: “Zolang er sprake is van eigen keus, gezond en verantwoord werken en zolang er op de 
juiste wijze en met respect gebruik van wordt gemaakt, hoeft het onderwerp voor niemand een 
probleem te zijn.” (folder PIC, 2003). Deze opvatting leidde ertoe dat de meest uiteenlopende 
mensen het PIC bezochten. Zo kon het gebeuren dat tegelijkertijd een medewerker van het 
Leger des Heils, een bordeelhouder en een prostituee in het centrum aanwezig waren, die 
heftig discussieerden over hun uiteenlopende visies op prostitutie. Geholpen door deze 
ervaring ontwikkelde ik de opvatting dat het van belang is om bij prostitutie recht te doen aan 
de complexiteit en gelaagdheid van dit onderwerp.  
 
De uiteindelijke beslissing om een onderzoek naar ex-prostitutie te gaan doen, kwam voort uit 
de opheffing van het bordeelverbod1. Het verbod op de exploitatie van prostitutiebedrijven 
werd opgeheven en vervangen door strafbaarstelling van vormen van exploitatie van 
prostitutie waarbij geweld, misbruik van overwicht of misleiding dan wel minderjarigen zijn 
betrokken. Hiermee gaf de overheid twee signalen af. Enerzijds benadrukte zij dat prostitutie 
een wettelijke, gereguleerde zo niet normale bedrijfstak is. Anderzijds gaf zij aan zwaar in te 
zetten op het bestrijden van de illegale en criminele uitwassen van het beroep. Dit betekende 

                                                
1 Op 1 oktober 2000 is met een wijziging van het Wetboek van Strafrecht (artikel 250 bis, WvS) de exploitatie 
van prostitutie legaal geworden. De rijksoverheid heeft aan de wetswijziging zes doelstellingen verbonden 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, 25 437, nr. 26, brief van de minister van Justitie): 

1. beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie; 
2. verbetering van de bestrijding van onvrijwillige prostitutie;  
3. bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik;  
4. verbetering van de positie van de prostituees;  
5. bestrijding van aan prostitutie gekoppelde criminele randverschijnselen;  
6. het tegengaan van illegaliteit in de prostitutie. 
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dat in de beeldvorming illegaliteit en slachtofferschap al snel aan elkaar werden (en worden) 
gekoppeld, net als legaliteit en actorschap, in de zin van verantwoordelijkheid kunnen nemen 
voor je handelen. Een illegale, zelfstandige en zelfbewuste prostituee leek net zo’n 
contradictio in terminis te zijn als een legale, vrijwillig werkende prostituee die niet achter 
haar beroep staat. En juist deze ogenschijnlijke tegenstellingen had ik meerdere malen 
verenigd gezien in de verhalen van (ex-)prostituees. Hierdoor werd mijn overtuiging versterkt 
dat een onderwerp als prostitutie dualistisch denken oproept en dat dit de werkelijkheid 
geweld aan doet. Met dualistisch denken bedoel ik in dit kader het denken in termen van 
elkaar uitsluitende tegenstellingen. Prostitutie was een normaal beroep, volgens de overheid, 
maar zou een ex-prostituee overwegen om het op haar curriculum vitae te zetten? Of is het 
nog steeds zo dat prostitutie in werkelijkheid maar door weinig mensen als een normaal 
beroep – of überhaupt als een beroep – wordt gezien? En is dit misschien meer van belang dan 
het signaal dat de overheid gaf door de opheffing van het bordeelverbod? Deze mogelijke 
tegenstrijdigheden versterkte mijn belangstelling naar hoe ex-prostituees met hun ervaring in 
de prostitutie omgaan. Hoe geven zij hun leven vorm nadat zij in de prostitutie hebben 
gewerkt? Wat gebeurt er wanneer iemand stopt met het werken in een dergelijk omstreden 
beroep? Op welke wijze heeft dit invloed op het vervolg van haar leven en werk? 
 
Soms kan (semi-)fictie een scherper beeld van de werkelijkheid geven dan de werkelijkheid 
zelf. De auteur Paulo Coelho (2004) geeft in zijn roman ‘Elf minuten’ beeldend weer hoe 
ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in een levensverhaal geïntegreerd worden. Coelho schrijft 
vanuit het perspectief van Maria: een prostituee en later een ex-prostituee. Omdat hij vanuit 
een binnenperspectief schrijft over het leven en de keuzes van Maria, geeft hij een totaal 
ander beeld van de werkelijkheid dan dat wij in de regel hebben van (ex-)prostituees. Hij laat 
zien hoe Maria haar keuze voor prostitutie verwoordt: “Ik kan me als een slachtoffer gaan 
opstellen, of ik kan ervoor kiezen de avonturierster te zijn die op zoek is naar haar schat. Het 
is maar hoe ik mijn leven wil zien.” (Coelho, 2004, 46). “(…) Ik heb niet het minste 
medelijden met mezelf. Net als voorheen ben ik geen slachtoffer, want ik had uit het 
restaurant weg kunnen gaan, met ongeschonden waardigheid en met lege beurs. Ik had tegen 
de man een zedenpreek kunnen afsteken, of had hem kunnen proberen wijs te maken dat hij 
een prinses tegenover zich had en dat hij er beter aan deed haar te veroveren en niet te kopen. 
Ik had me op alle mogelijke manieren kunnen gedragen, toch heb ik – net als het overgrote 
deel van het mensdom – het lot de koers laten bepalen.” (Coelho, 2004, 62). Ook beschrijft 
Coelho hoe Maria aan de hand van haar ervaring in de prostitutie onderzoekt hoe zij liefde en 
verlangen ervaart en definieert. De schrijver stelt de ontwikkeling die Maria doormaakt, haar 
visie op mannen, liefde, seks en relaties en de manier waarop zij haar leven in wil richten, 
centraal. De tegenstrijdigheden die zij voelt, worden door haar nauwgezet geanalyseerd: “Ik 
ben twee vrouwen. De ene zoekt blijdschap, verliefdheid, passie, het avontuur dat het leven 
me te bieden heeft. De andere wil slaaf zijn van de dagelijkse sleur, van het gezinsleven, van 
dingen die gepland en uitgevoerd kunnen worden. Ik ben de huisvrouw en de prostituee, ze 
leven in een en hetzelfde lichaam, en zijn in gevecht met elkaar. De ontmoeting van een vrouw 
met zichzelf is een grap met ernstige risico´s. Een goddelijke dans. Wanneer we elkaar 
ontmoeten, zijn we twee goddelijke energieën, twee universa die op elkaar botsen. En als de 
ontmoeting niet met de noodzakelijke wederzijdsheid plaatsvindt, verwoest het ene universum 
het andere.” (Coelho, 2004, 152). Bovenstaande citaten komen uit een roman, een fictieve 
uiteenzetting van de keuzes die iemand maakt en de manier waarop die keuzes invloed 
hebben op haar handelen en identiteit. Interessant is de mate van reflectie, de leerervaringen 
en de handelingsvrijheid die Coelho beschrijft wanneer hij Maria haar leven laat vertellen. Hij 
laat zien dat er in deze wereld van een geëmigreerde prostituee meer schuilgaat dan de 
beeldvorming die er vaak over dit soort vrouwen bestaat. Mensen kunnen hun leven in de 
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hand hebben of krijgen, door de manier waarop zij hun ervaringen een plaats geven en 
vertalen in hun identiteit en de manier waarop zij hun leven inrichten. Zijn roman maakt 
nieuwsgierig naar de werelden die schuil gaan achter de ogenschijnlijk gesimplificeerde 
beelden die er bestaan over de (on)mogelijkheid tot het maken van keuzes voor, tijdens of na 
het werk in de prostitutie. Het gebruik van het binnenperspectief, het perspectief van de  
(ex-)prostituee zelf, biedt de mogelijkheid om deze beelden verder in te vullen en te 
nuanceren.  
 
1.2. Ontstaansgeschiedenis en primaire uitgangspunten 
Toen ik met mijn onderzoek begon, was mijn primaire vraag gericht op arbeid en 
beroepsvaardigheden, geïntrigeerd als ik was door de opheffing van het bordeelverbod. Ik 
wilde vooral ingaan op vaardigheden, competenties en de (on)mogelijkheden om deze na 
beëindiging van het prostitutieberoep in andere beroepen in te zetten. Dit had twee redenen: 
het nemen van arbeid als uitgangspunt bij een onderzoek naar ex-prostituees sloot aan bij mijn 
eigen opvatting dat prostitutie, zolang het een keuze is, eerst en vooral als werk moet worden 
gezien. Daarnaast sloot het aan bij het beleid van de overheid dat zich richtte op legalisering 
en normalisering van deze bedrijfstak. Ik vroeg mij af hoe ex-prostituees hun werkervaring in 
de prostitutie vertalen in hun verdere werkzame leven. Hierbij wilde ik mij richten op het 
heroriënteringsproces van ex-prostituees: de overgang van prostitutie naar ex-prostitutie en de 
uitdagingen en problemen waarvoor zij in dit proces kwamen te staan. 
De verhalen van ex-prostituees zouden daarbij voor mij het uitgangspunt van mijn onderzoek 
zijn, gezien het feit dat ik – door mijn ervaring bij het PIC – had geleerd dat ik hiermee de 
meest adequate kennis kon verkrijgen.  
 
Al snel bleken de verhalen van de ex-prostituees over veel meer aspecten te gaan dan alleen 
arbeid. Tevens bleek heroriëntatie niet een af te bakenen proces waarbij de ene 
(prostitutie)wereld vervangen moest worden door de andere. Ik werd geconfronteerd met het 
feit dat ik een keuze moest maken. Ik kon mijn onderzoek laten voortvloeien uit de verhalen 
van de respondenten. Dit zou dan ook inhouden dat ik aandacht zou besteden aan de 
verscheidenheid van de verhalen en de veelheid van onderwerpen die daarin voor hen van 
belang blijken. Ik kon ook kiezen voor mijn oorspronkelijke focus op arbeid en heroriëntatie, 
waarmee ik het perspectief van de respondenten en hun verhalen minder op de voorgrond zou 
plaatsen. Ik heb gekozen voor het eerste. Dat betekent dat ik een onderzoeksopzet en 
vraagstelling heb gehanteerd, die maximaal ruimte biedt voor de verhalen van de 
onderzochten. In de sociale wetenschappen worden soms levensverhalen gebruikt als bron 
van kennis. Recent onderzoek naar levensverhalen als kennisbron in sociologisch onderzoek 
stelt dat een vooraf nauw omschreven vraagstelling niet aansluit bij het gebruik van 
levensverhalen in onderzoek: “Een levensverhaal is een doorlopend verhaal van de 
onderzochte. [...] Ook de vraagstelling moet daarop zijn afgestemd. Deze moet betrekkelijk 
open zijn. Pas in de loop van de analyse kan deze worden gespecificeerd, afhankelijk van de 
resultaten van de eerste explorerende analyses. [...]  De analyse van levensverhalen zal dus 
vaak in het begin een open karakter hebben. De onderzoeker gaat dan in de levensverhalen 
op zoek naar thema’s die de oorspronkelijke vraagstelling kunnen specificeren.” (Nijhof, 
2006, 152). Dit is een extra argument voor de algemene noodzaak tot expliciteren. Coenen 
(200, 67/68) merkt in die context op dat expliciteren van cruciaal belang is in sociaal-
wetenschappelijk onderzoek en dat deze explicietheid “het gehele onderzoeksproces [betreft]: 
niet alleen de vooronderstellingen in het onderzoek, maar ook de keuze van de gebruikte 
onderzoeksmethoden, en de redenen waarom keuzes gemaakt worden in het onderzoek.”  
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Dit boek kent een afbakening op de volgende drie punten. Ten eerste probeer ik de wereld van 
ex-prostituees te schetsen vanuit hun eigen perspectief, op basis van hun levensverhalen. Ik 
wil dit doen zonder hun leven(sverhaal) te isoleren van de maatschappelijke context waarvan 
de vrouwen deel uit maken. Deze maatschappelijke context wordt belicht vanuit het 
perspectief van de respondenten. Dit noem ik een binnenperspectief.  
 
Een tweede afbakening is dat dit onderzoek zich richt op ex-prostituees die vrijwillig zijn 
gaan werken. Of er sprake is van vrijwilligheid is aan de respondenten zelf gelaten. Wanneer 
ik wil onderzoeken welke invloed prostitutie-ervaring heeft op het handelen en de 
identiteitsontwikkeling van ex-prostituees, is het van belang om dit zo ‘zuiver’ mogelijk te 
bekijken. Als iemand bijvoorbeeld door mensenhandel tot prostitutie is gedwongen en het 
gevoel had geen andere keuze te hebben, kan dit het beeld vertroebelen en zwaarder wegen 
dan de ervaring in de prostitutie op zichzelf. De consequentie van deze afbakening is dat ik 
voor respons afhankelijk was van de mate waarin ex-prostituees op mijn vraag zouden 
reageren, in plaats van dat ik zelf respondenten kon benaderen.  
 
Ten derde heb ik gekozen voor vrouwelijke ex-prostituees. Dit komt niet alleen voort uit het 
feit dat de grootste groep prostituees vrouwelijk is, maar ook uit het feit dat de wereld van 
mannelijke prostitutie nogal verschilt van die van vrouwelijke prostitutie (zie bijvoorbeeld 
Van der Poel, 19912).  
 
1.3. Theorievorming over (ex-)prostituees 
In deze paragraaf bepaal ik mijn positie in de literatuur over prostitutie. Deze positie moet, zo 
heb ik hierboven aangegeven, voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste twee zijn dat 
ik het van belang vind om ex-prostitutie in al haar complexiteit op een niet-dualistische 
manier te benaderen én het te analyseren vanuit een binnenperspectief. Hieronder zal ik 
schetsen hoe de literatuur over prostitutie in de loop van de tijd is verschoven op deze twee 
centrale aspecten. Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw heeft een aantal auteurs 
geprobeerd om boven de dualismes, die prominent aanwezig zijn in de prostitutieliteratuur, uit 
te stijgen en een benadering te hanteren die uitgaat van dualiteit of onlosmakelijke 
verbondenheid van allerlei aspecten binnen en buiten de prostitutie. Daarnaast is er steeds 
meer aandacht voor de stem van de prostituee zelf, waardoor ook de mate waarin ‘over’ 
prostituees wordt geoordeeld minder is geworden. Deze verschuiving illustreer ik aan de hand 
van een overzicht over het onderzoek naar en de theorievorming over prostitutie. Aan het eind 
van dit overzicht laat ik zien dat de structuratietheorie en de maatschappij-analyses van 
Giddens en Beck(-Gernsheim) door een aantal auteurs wordt gebruikt of genoemd als een 
middel om aan de dualismes te ontkomen. Deze theorieën bieden de mogelijkheid om de 
werkelijkheid van de onderzochten het bepalende uitgangspunt te laten zijn.  
 
Er is veel literatuur over prostitutie en prostituees, maar er is zeer weinig literatuur die zich 
specifiek richt op ex-prostitutie. Scambler & Scambler (1997, 118) vragen zich in dit kader 
het volgende af: “[…] how much research has been done with women – be they full-time, 
part-time or occasional casual workers – who have made good money from the industry and 
departed from it unscathed to return incognito to the community? A search has revealed 
none.”3 Dat betekent echter niet dat er nooit iets is geschreven over ex-prostitutie. In een 

                                                
2 In de voorfase van dit onderzoek heb ik een aantal interviews met mannelijke prostitués gehouden. Deze 
interviews bevestigden dit beeld.  
3 Naast de zoektocht van Scambler e.a. (1997) heeft ook de zoektocht van Heyl (1979) geen literatuur opgeleverd 
die zich enkel richt op ex-prostitutie en wordt in een overzicht van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar 
sekswerk tussen 1990 en 2000 (Vanwesenbeeck, 2001) hiervan ook geen melding gemaakt. 
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beperkt aantal gevallen betreft het empirisch onderzoek. Veelal wordt echter vanuit een 
theoretisch-ideologische invalshoek geschreven over de ideaaltypische maatschappelijke 
veranderingen, waardoor prostituees gemakkelijker een overgang kunnen bewerkstelligen van 
prostitutie naar een andere invulling van hun werk en leven. Zowel in de empirische als in de 
meer theoretisch gerichte studies over het stoppen met het werk in de prostitutie lijkt er sprake 
te zijn van dualistisch denken, waarbij de reguliere wereld tegenover de prostitutiewereld 
wordt geplaatst. Prostituees moeten zich nieuwe vaardigheden eigen maken wanneer zij 
stoppen met het werk in de prostitutie, omdat de oude niet meer adequaat zijn. Wanneer zij 
willen stoppen met het werk in de prostitutie, moeten zij de overgang maken van de ene naar 
de andere wereld en zien zij zich daarbij geconfronteerd met een aantal bijna onoverkomelijke 
problemen. De problemen die in de literatuur worden benadrukt, hebben veelal verband met 
de moeilijkheid voor prostituees om te stoppen met het werken in de prostitutie vanwege het 
stigma dat prostitutie aankleeft.4 Aan dit stigma is volgens deze literatuur een aantal 
consequenties verbonden: (ex-)prostituees krijgen een steeds kleinere kring van bekenden 
(vrienden en familie) buiten de prostitutie, ze kunnen hun – in de prostitutie opgedane – 
ervaring, kennis en vaardigheden niet gebruiken, ze ervaren een gebrek aan mogelijkheden en 
eigenwaarde en ze voelen zich niet geaccepteerd. Het stigma zorgt ervoor dat vrouwen hun 
ervaring in de prostitutie niet (kunnen) vermelden. Hierdoor kunnen zij bij sollicitaties buiten 
de prostitutie vaak alleen op een verouderde opleiding en werkervaring bogen, waardoor hun 
kansen op ander werk verkleind worden. Als gevolg hiervan zouden vrouwen langer in de 
prostitutie blijven werken dan zij zelf zouden willen, of sneller weer terugkeren in de 
prostitutie5. Deze problemen worden door veel auteurs benoemd en lijken zeer aannemelijk. 
De suggestie lijkt echter te worden gewekt dat een ex-prostituee vanuit de prostitutiewereld 
naar de reguliere wereld overstapt, waarbij zij enkel met dit soort problemen geconfronteerd 
wordt zonder dat zij vaardigheden of leerervaringen uit de prostitutiewereld meeneemt. Er 
lijkt geen sprake te zijn van bijvoorbeeld een combinatie van oude en nieuwe vaardigheden.  
De auteurs die aandacht besteden aan het stoppen met het werk in de prostitutie, lijken er 
vanuit te gaan dat dit niet zonder problemen kan en plaatsen de twee werelden  
– prostitutiewereld en reguliere wereld – tegenover elkaar. Zo heeft Heyl (1979) een 
uitgebreide beschrijving gegeven van de levensloop van een prostituee. Stoppen met het werk 
in de prostitutie was een onderdeel van de beschrijving van deze levensgeschiedenis. De 
beschrijving van Heyl richt zich op het leerproces om prostituee te worden en het daaraan 
gelijkende – maar precies omgekeerde – proces om, wanneer gestopt wordt met het werken in 
de prostitutie, weer opgenomen te worden in de reguliere samenleving. Om prostituee te 
worden, moeten volgens Heyl de waarden en normen van deze afwijkende subcultuur worden 
aangeleerd. Op het moment dat de prostituee weer in de reguliere samenleving wil 
functioneren, moet zij opnieuw de waarden en normen van de reguliere samenleving aanleren. 
Van Mens (1992) en Vanwesenbeeck (1994 en 1989) hebben in Nederland ex-prostituees 
meegenomen in hun onderzoeken naar respectievelijk de organisatie, het management en de 
arbeidsverhoudingen in de prostitutie en naar het welzijn van (ex-)prostituees. Een van de 
conclusies van Vanwesenbeeck is dat ex-prostituees vaak meer psychosociale klachten 
hebben dan nog werkende prostituees. Zij geeft hiervoor een aantal verklaringen: het kan zijn 
dat ex-prostituees minder terughoudend zijn in het toegeven van problemen die gerelateerd 
zijn aan dit soort werk, of het kan zijn dat zij zich de volledige impact van dit werk meer 

                                                
4 Zie voor interpretaties en bevindingen over terugkeer in de maatschappij, stigma en consequenties: Belderbos 
& Visser, 1987; Bouchier & De Jong, 1987; Boutellier, 1987; Groen, 1987; Heyl, 1979; Kimball, 2002; 
MacMillian, 1979; Meulenbelt, 1998; O’Connell Davidson, 1998; Pheterson, 1986; Van Mens, 1992; 
Vanwesenbeeck, 1986, 1987 en 1994; Vanwesenbeeck, Altink en Groen, 1989. 
5 Guy (1998) concludeert dat in samenlevingen waarin de culturele traditie prostitutie niet stigmatiseert, zoals in 
Nairobi en Shanghai, vrouwen makkelijker naar hun familie kunnen terugkeren. 
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realiseren. Ook kan het een legitimatie zijn voor het feit dat zij zijn gestopt. Maar het 
omgekeerde is ook mogelijk: zij zijn juist gestopt door de klachten. Als laatste stelt zij dat het 
ook zo kan zijn dat ex-prostituees daadwerkelijk meer klachten hebben dan prostituees 
(Vanwesenbeeck, 1994, 85).  
Ook wordt er in de literatuur over ex-prostitutie aandacht besteed aan de wijze waarop in de 
loop van de geschiedenis om werd gegaan met prostituees die willen stoppen met het werk in 
de prostitutie. Dit varieerde van bekering binnen het Christendom tot criminalisering en 
resocialisatie van de betrokken (‘gevallen’) vrouwen en opvang in zogenoemde Magdalena-
huizen tot (psycho)therapie en casework (Boutellier, 1987; Bullough en Bullough, 1996; 
Sloan & Wahab, 2000; Van Mens, 1992; Walkowitz, 1980).  
Een ander onderwerp dat veel aandacht krijgt in de literatuur over ex-prostitutie is de lengte 
van een prostitutiecarrière, of met andere woorden: na hoeveel tijd gemiddeld stoppen 
vrouwen met het werk in de prostitutie? Hierover bestaan verschillende interpretaties, die 
variëren van korter dan een jaar tot een gemiddelde van vijftien jaar6. Deze interpretaties over 
de lengte van de prostitutiecarrière lijken volgens sommige auteurs te verschillen als wordt 
gevraagd naar de schattingen van nog werkende prostituees en de feitelijkheden van ex-
prostituees. O’Connell Davidson (1998) verklaart dit verschil door te stellen dat veel vrouwen 
het stigma dat prostitutie aankleeft, hebben geïnternaliseerd en er daarom de voorkeur aan 
geven zichzelf te vertellen dat hun eigen prostitutiewerk een kortdurende ervaring is, en dat 
zij geen ‘echte’ prostituees zijn.  
 
In de literatuur over ex-prostitutie lijkt het erop dat prostitutie en ex-prostitutie tegenover 
elkaar staan en dat er geen combinatie kan zijn van in de prostitutie en buiten de prostitutie 
geleerde vaardigheden. Het lijken twee gescheiden werelden te zijn. Ook in de literatuur over 
prostitutie worden de reguliere en de prostitutiewereld tegenover elkaar geplaatst. Wanneer in 
de literatuur een poging wordt gedaan om prostitutie te definiëren, wordt duidelijk dat dit 
wordt afgezet tegen de normen en betekenissen van de reguliere samenleving. In 1912 
bijvoorbeeld definieerde Bloch prostitutie als “een onderscheiden vorm van buitenhuwelijkse 
seksuele activiteit gekarakteriseerd door meer of mindere promiscuïteit, zelden zonder 
beloning en is een vorm van professionele commercialiteit met als doel gemeenschap of 
andere vormen van seksuele activiteit en verleiding, die in tijd resulteert in de formatie van 
een specifiek type.” (Bullough & Bullough, 1996, 159). Ook sommige feministen van de 
tweede feministische golf stelden het huwelijk centraal in hun beoordeling van het fenomeen 
prostitutie: zowel het huwelijk als prostitutie waren in hun ogen beide vormen van prostitutie, 
alleen waren prostituees zo slim om zich niet levenslang aan één man te verbinden 
(MacMillian, 1977). Meer recent heeft Järvinen (1993, 26) geprobeerd prostitutie breed te 
definiëren door het niet neer te zetten als een duidelijk te onderscheiden en objectief vast te 
                                                
6 Mens (1992) vermeldt dat de dertig prostituees die zij in Nederland ondervraagd heeft, allen een termijn 
hadden gesteld waarop zij wilden stoppen met het werken in de prostitutie. Dit varieerde van een paar weken tot 
een paar maanden. Alle vrouwen die zij sprak waren ook al één of meerdere malen gestopt met het werken in de 
prostitutie, maar ook weer begonnen. Zij geeft, net als de Rode Draad (2001) en O’Connell Davidson (1998), aan 
dat voor een beperkt aantal prostituees het managen van een eigen prostitutiebedrijf een carrièrestap is. Dalla 
(2000) stelt dat niemand van de door haar ondervraagde 43 straatprostituees in Amerika prostitutie zag als een 
langdurige carrière. Day (1996) heeft geconcludeerd dat maar weinig prostituees in Londen langer werken dan 
vijf jaar. De meeste vrouwen aspireerden een commerciële freelance carrière, maar gingen hoofdzakelijk als 
werknemers in de publieke sector aan de slag. In een langdurig (twintig jaar) kwantitatief onderzoek in de 
Verenigde Staten (Potterat e.a., 1990) onder 1022 prostituees kwam naar voren dat 35,3% een langdurige 
carrière (vier of vijf jaar) had, 12,1% een kortdurende en 52,2% een ‘vluchtige’, in de zin dat deze vrouwen 
rondtrekken, waarbij de duur van de prostitutiecarrière dus moeilijk kan worden vastgesteld. De auteurs halen 
ook een Zweeds onderzoek aan, waarin wordt gesteld dat in Zweden in de jaren tachtig een kwart van de 
prostituees binnen een jaar stopt met werken en dat de helft na vijf jaar nog in de prostitutie werkt. De Rode 
Draad (2001) springt eruit met haar conclusie dat vrouwen gemiddeld vijftien jaar in de prostitutie werken. 
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stellen activiteit, maar als een sociale constructie waarbij de scheidslijnen tussen prostitutie en 
andere vorm van seks vloeiend zijn. Prostitutie geeft zij weer op een continuüm van vijf 
dimensies (commercialiteit, aantal relaties, selectiviteit, aandeel lange termijnrelaties en 
emotionaliteit) waarbij prostitutierelaties op de eerste twee dimensies hoog of hoger scoren en 
op de andere drie dimensies laag of lager. Ook haar definitie lijkt te zijn ingehaald door meer 
gedetailleerde informatie over hoe prostituees hun beroep invullen. Het is ondertussen bekend 
dat prostituees vaak wel degelijk selectief zijn in de keuze van hun klanten en ook niet altijd 
emotioneel onverschillig tegenover hun klanten staan (Pheterson, 1986). Verder zijn 
contacten lang niet altijd zo tijdelijk. Een vrouw die langer dan twintig jaar in de prostitutie 
heeft gewerkt, vertelt: “Als je zoals ik werkte op het platteland… Ik had vaste klanten: die 
werden oud met mij. Het maakte niet uit wat ik deed. Ik bedoel als ik in mijn ochtendjas (…) 
de deur opendeed voor klanten, vonden ze dat helemaal niet erg. Dat vonden ze vertrouwd.” 
(citaat van een respondent uit dit onderzoek). Toch biedt deze definitie van prostitutie 
mogelijkheden, omdat er in termen van een continuüm in plaats van in scheidslijnen wordt 
gedacht. Ook worden meerdere dimensies in de definitie betrokken. Deze twee aspecten van 
de definitie geven meer ruimte voor een subjectieve invalshoek en bieden de betrokkene zelf 
de mogelijkheid om te bepalen of het in haar geval om prostitutie gaat of niet. Hiermee 
ontkomt Järvinen aan een rigide scheidslijn tussen de prostitutiewereld en de reguliere 
samenleving, die in bijvoorbeeld de bovenstaande definitie van Bloch wel wordt gehanteerd.  
 
De wetenschappelijke literatuur over prostitutie is, in tegenstelling tot de literatuur over ex-
prostitutie, uitgebreid. Prostitutie is beschreven en onderzocht vanuit verschillende 
theoretische perspectieven en disciplines. In de regel betreffen het theoretisch essayistische 
verkenningen naar het fenomeen prostitutie, of empirisch onderzoek naar prostituees, waarbij 
in het laatste geval populaties prostituees worden onderzocht maar zelf niet zozeer worden 
ondervraagd. De eerste vorm is veruit in de meerderheid. Het verwijt dat beide vormen van 
literatuur over dit onderwerp krijgen, is dat zij vaak een onuitgesproken oordeel over 
prostitutie bevatten dat de richting van het onderzoek stuurt7. Een kort overzicht van de meest 
voorkomende invalshoeken volgt hieronder. Deze invalshoeken zijn ingedeeld in disciplinaire 
en theoretische invalshoeken8:  
 
Veel voorkomende disciplinaire invalshoeken zijn:  
 
Psychologisch perspectief 
Binnen het psychologisch perspectief9 wordt de vraag gesteld of prostituees op bepaalde 
psychologische kenmerken – zoals bijvoorbeeld impulsiviteit of psychosomatische klachten –  
anders scoren dan andere mensen (of vrouwen). De psychologische kenmerken worden, naar 
gelang de invalshoek van de onderzoeker, als een uitgangspunt, tussenfase of uitkomst gezien 
van prostitutie. Afhankelijk van de invalshoek wordt prostitutie beschouwd als een oorzaak of 

                                                
7 Ericsson (1980) heeft een essay geschreven waarin hij de zes meest aangehangen punten van kritiek behandelt 
waardoor prostitutie als een ongewenst sociaal fenomeen wordt gezien. Zijn conclusie is dat waar prostitutie op 
basis van ‘objectieve wetenschappelijke’ argumenten wordt afgewezen, dit vaak een impliciet moreel oordeel 
behelst, dat niet wordt onderkend.  
8 In de onderstaande voetnoten worden telkens voorbeelden gegeven van boeken en artikelen die of een 
toelichting hebben gegeven op het betreffende perspectief of vanuit dat perspectief zijn geschreven. Juist door 
het gebruik van verschillende (onderdelen van) perspectieven in één artikel of boek, zou dat artikel/boek ook 
onder andere perspectieven kunnen worden genoemd. Dat is niet gebeurd; elke titel wordt slechts eenmaal 
aangehaald en wel onder het, naar mijn mening, meest dominante perspectief. 
9 Voor voorbeelden van het psychologisch perspectief, zie: (een uitleg van) Heyl, 1979; MacReady, 1998; 
Nadon, Koverola & Schludermann, 1998; O’Sullivan, Zuckerman & Kraft, 1996, Van Gemert, 1994; 
Vanwesenbeeck, Altink & Groen, 1989; Vanwesenbeeck, 1994. 
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gevolg van deze psychologische kenmerken. Generaliseerbaarheid van de gegevens wordt 
belangrijk geacht, dus worden er meerdere prostituees onderzocht. De psychologische 
kenmerken worden vaak los van de context van het leven van de respondent bekeken. 
Sociologisch perspectief  
Het sociologisch perspectief10 kijkt met name naar omgevingsfactoren als verklaring voor het 
werken in de prostitutie. Deze worden veelal empirisch onderzocht. In dit perspectief wordt in 
de regel ook aandacht besteed aan economische oorzaken – armoede – en 
persoonlijkheidskenmerken, maar de nadruk ligt veelal op (invloed van) sociale relaties. 
Isolatie en groepsgevoel (het (willen) behoren bij een groep) spelen een belangrijke rol.  
Criminologisch perspectief 
Een aantal onderzoeken richt specifiek de aandacht op de relatie tussen wetshandhavers (met 
name politie) en prostituees11. Het doel is vaak om aan te tonen dat de beeldvorming die 
bestaat over de relatie tussen politie en prostituee meer complex ligt dan soms wordt 
weergegeven. In plaats van een enkelvoudige ‘jagen en opgejaagd worden’-relatie, bestaat er 
in deze visie wel degelijk een, vaak lonende, wisselwerking in de relatie tussen politie en 
prostituee. Om dit met bewijs te onderbouwen, worden de interacties tussen politie en 
prostituees uitgebreid bestudeerd.  
Historisch perspectief 
De meeste onderzoeken en studies over prostitutie bevatten ook een historisch gedeelte. Het is 
een dankbaar onderwerp om te vertellen hoe er vroeger tegen prostituees aan werd gekeken, 
omdat het vaak smeuïge verhalen oplevert. Er zijn echter ook studies en onderzoeken die zich 
alleen richten op een historisch perspectief12. Deze geven over het algemeen een goed beeld 
van hoe er in de loop van de geschiedenis een wisselwerking bestond tussen bestuurlijk gezag, 
sociale verhoudingen, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen waarbij 
prostitutie in verschijningsvorm, discours en oordeel een golfbeweging maakt als legale, 
gereguleerde, gedoogde en/of verboden activiteit.  
Economisch perspectief 
Binnen economisch georiënteerde theorieën13 wordt een poging ondernomen om prostitutie 
uit te drukken in financiële termen. Soms gebeurt dit direct, door het berekenen van 
bijvoorbeeld de gemiste belastingopbrengsten van de inkomsten en uitgaven van 
respectievelijk prostituees en klanten en de omzet van bordelen. Maar meestal wordt aan de 
hand van een sociaal-economische theorie prostitutie als fenomeen verklaard vanuit de 
economische waarde die het heeft voor het individu en/of de samenleving.  
 
Veel voorkomende theoretische invalshoeken zijn:  
 
Constructivistisch perspectief 
Het constructivistisch perspectief14 legt zowel de nadruk op prostitutie als een sociale 
constructie in een maatschappij op een bepaald ogenblik in de tijd, als op de subjectieve 
beleving of de interpretatie van de prostituee. De relativiteit van het concept van prostitutie en 
het belang van (sociale) controle hierin, bijvoorbeeld in de vorm van overheidsoptreden, 
                                                
10 Voor voorbeelden van het sociologisch perspectief, zie: Heyl, 1979; (een uitleg van) Van Mens, 1992; Prus & 
Vassilakopoulos, 1979; Vanwesenbeeck, 1986.  
11 Voor voorbeelden van het criminologisch perspectief, zie: Atkinson & Boles, 1982; Lee, 1994; Sharpe, 1998.  
12 Voor voorbeelden over boeken met een onderdeel historie, zie alle hiervoor genoemde titels. Voor 
voorbeelden over het historisch perspectief: Bossenbroek & Kompagnie, 1998; Boutellier, 1987 (p. 7-35); 
Bullough, 1964; Gilfoyle, 1999; Henderson, 1997; Walkowitz, 1980. 
13 Voor een voorbeeld van een directe berekening, zie: Boutellier, 1987 (p. 36-44). Voor voorbeelden van 
sociaal-economische theorieën, zie: Edlund & Korn, 2001.  
14 Voor voorbeelden van het constructivistische perspectief, zie: Berg, 1987; Brannigan & Gibbs, 1997; (een 
uitleg van) Heyl, 1979; Järvinen, 1993; Van der Poel, 1991. 
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spelen op theoretisch niveau een belangrijke rol. Leerprocessen (verschillende fasen waarin 
iemand prostituee wordt en de interacties die hierin een rol spelen) spelen op empirisch 
niveau een belangrijke rol.  
Discoursperspectief 
Het discoursperspectief15 richt zich op de vraag in welke mate verhalen die in de samenleving 
bestaan over prostitutie (media, common sense, et cetera) de beeldvorming beïnvloeden en 
welke groepen binnen de samenleving hier invloed op uit (kunnen) oefenen. De vraag die veel 
gesteld wordt is of bijvoorbeeld prostituees zelf invloed kunnen uitoefenen op het discours. 
Maar ook de wisselwerking tussen het publieke discours en de manier waarop prostituees zich 
dit eigen maken, is een aandachtspunt.  
Marxistisch perspectief 
Binnen het marxistisch perspectief16 wordt prostitutie gezien als een onderdeel van het 
systeem van kapitalistische productie- en machtsverhoudingen. In deze visie wordt arbeid 
gezien als een onvervreemdbaar deel van de mens en het menselijk lichaam. Daarom geeft 
een prostituee, net als een arbeider, de macht over zichzelf voor een bepaalde 
overeengekomen tijd over aan een werkgever of klant. Prostitutie wordt daarmee door 
marxisten gezien als een extreme, exemplarische vorm van uitbuiting. 
Psychoanalytisch perspectief 
Het psychoanalytisch perspectief17 beschouwt prostitutie en met name prostituees vanuit de 
gedachte dat er een storing is in de (vroege) ontwikkeling van de persoonlijkheid van de 
vrouw die ervoor zorgt dat zij problemen heeft met het aangaan van langdurige, intieme 
relaties. De (verstoorde) binding met de moeder is een belangrijk item binnen deze 
invalshoek. Binnen dit perspectief wordt veelal uitgegaan van een standaard seksuele 
ontwikkeling en worden de ‘oorzaken’ van prostitutie aan de persoon toegeschreven.  
Structuralistisch/structureel-functionalistisch perspectief 
Structuralisten18 verklaren het bestaan van prostitutie uit de sociale en/of economische 
organisatie van de samenleving. Armoede en/of klasseposities zijn er grotendeels voor 
verantwoordelijk dat vrouwen een (rationele) keuze maken om in de prostitutie te werken. Het 
functionalisme voegt hier aan toe dat prostitutie een functie heeft voor een samenleving 
waarin seks tussen mensen niet volledig vrij en voor iedereen naar wens beschikbaar is, en dat 
het in die zin tijdloos is. 
 
Daarnaast zijn er nog twee perspectieven die bij onderzoek naar prostitutie regelmatig 
voorkomen, maar die minder gemakkelijk onder een disciplinaire of theoretische invalshoek 
zijn te plaatsen:  
 
Religieus perspectief 
Binnen het – westelijk – historisch perspectief is in de regel veel aandacht voor de manier 
waarop binnen het Christendom aangekeken wordt tegen prostitutie en welke invloed dit heeft 
op de organisatie van prostitutie in de samenleving. Maar ook binnen religies zelf wordt de 
vraag naar of over prostitutie gesteld. Zo is recentelijk vanuit de feministische theologie 
gesteld dat Maria Magdalena geen prostituee was, zoals eeuwenlang is verondersteld. Zij is 
verwisseld met een anonieme zondaar. Hierdoor kon de rol van Maria Magdalena, als zijnde 
                                                
15 Voor voorbeelden over het discoursperspectief, zie: Carpentier en Spee, 1999; Day, 1996 en 2000; Gamson, 
2001; Jennes, 1990; Phoenix, 2000; Van der Poel, 1994. 
16 Voor voorbeelden van het marxistisch perspectief, zie: (een uitleg van) Bouchier & De Jong 1987; O’Connell 
Davidson, 1998; (een uitleg van) Van Mens, 1992.  
17 Voor voorbeelden van het psychoanalytisch perspectief, zie: (een uitleg van) Bouchier & De Jong, 1987; 
Goldberg, 1999; (een uitleg van) Heyl, 1979; Hutto & Faulk, 2000; Napoli, Gerdes & DeSouza-Rowland, 2001. 
18 Voor voorbeelden van het structureel-functionalistisch perspectief, zie: (een uitleg van) Bouchier & De Jong, 
1987; (een uitleg van) Heyl, 1979; (een uitleg van) Järvinen, 1993; (een uitleg van) Pheterson, 1986.   
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de vrouw die de opstanding zag, worden ontkend. Dit had als gevolg dat de rol en het 
leiderschap van vrouwen binnen de kerk onderdrukt kon worden (Schlumpf, 2000).   
Beleids- en wettelijk perspectief 
Het beleids- en wettelijk perspectief19 is over het algemeen evaluatief van aard. Het bekijkt de 
manier waarop wetten of overheidsbesluiten en –convenanten een uitwerking krijgen in het 
beleid en de mate waarin deze worden nageleefd en toegepast. Historische werken besteden 
vaak aandacht aan de beleidsfactor. In de eerste jaren na de opheffing van het bordeelverbod 
is een hausse aan evaluatiestudies ontstaan, die veelal betrekking hebben op aspecten van 
handhaving of monitoring. 
 
De hierboven beschreven perspectieven geven – bij elkaar genomen – een veelomvattend 
beeld over prostitutie. Echter, elk perspectief op zichzelf geeft een eenzijdig beeld over 
prostitutie. Daarnaast was er in het verleden kritiek dat de prostituees zelf weinig tot niet aan 
het woord komen. Dit laatste is vanaf de laatste decennia van de vorige eeuw veranderd. 
Mede onder invloed van de tweede feministische golf wordt vanaf dat moment ook in 
wetenschappelijke literatuur meer aandacht besteed aan de belevingswereld van de prostituee 
zelf.20 Vanaf deze periode neemt het aantal onderzoeken toe waarin meningen en ervaringen 
van prostituees op de voorgrond staan. In deze onderzoeken vormen het feministisch en/of 
subjectivistisch perspectief het referentiekader.21 Het subjectivistisch perspectief gaat uit van 
de prostituee als handelend persoon met kennis over prostitutie, die door onderzoekers of 
journalisten niet genegeerd mag worden. Het feministisch  perspectief besteedt aandacht aan 
het feit dat prostitutie in onze tijd en cultuur vooral door vrouwen wordt uitgevoerd en door 
mannen wordt afgenomen en is – ook met name sinds de tweede feministische golf – zeer 
invloedrijk geweest in zowel de beeld- als theorievorming over prostitutie. De beide 
perspectieven kunnen een onderdeel van elkaar vormen, maar dit hoeft niet. Zo kan een 
onderzoek dat vanuit het feministisch perspectief wordt gedaan, uitgaan van de prostituee als 
handelend persoon en haar bij het onderzoek betrekken. Er kan echter ook voor worden 
gekozen om dit niet te doen. Een onderzoek dat vanuit een subjectivistisch perspectief wordt 
opgezet, zal uitgaan van de verhalen van vrouwen zelf, maar hoeft daarbij niet per se in te 
gaan op het feministische gehalte van prostitutie.  
 
 
 

                                                
19 Voor voorbeelden over het beleids- en wettelijk perspectief, zie: (een gedeelte van) Belderbos & Visser, 1987; 
Dessaur, 1979; Eysink, Smeets & Etman, 2002; Europap, 2000; Kilvington, Day & Ward, 2001; Otchet 1998; 
Scholtes, 1987; Veldkamp, 2002; Veldkamp, 2002; Venicz, Nencel & Visser, 2000; Venicz & Vanwesenbeeck, 
2000; West, 2000. 
20 Zie bijv. Bronny, 1999; Carpenter, 1994 en 1998; Day, 1996 en 2000; De Rode Draad, 2001; Delacoste & 
Alexander, 1987; Foglino, 1998; Goldman, 1997; Guy, 1998; Groen, 1987; Jennes, 1990, Jolin, 1994; Kimball, 
2002; MacKinnon, 1989; MacMillian, 1977; Madden & Levine, 1987; Manschot, 2002; McKay, 1999; 
Meulenbelt, 1988; Millett, 1977; Monto, 1998; O’Connell Davidson 1998 en 2000; Overall, 1992; Pateman, 
1983, 1988 en 1990; Pheterson, 1986, 1989 en 1990; Pollis, 1995; Raymond, 1998; Shrage 1989, 1994; Sloan & 
Wahab, 2000; Sullivan, 1999; Vanwesenbeeck (e.a.), 1991, 1994, 1989, 1987 en 1986; Van der Poel, 1994; West 
& Austrin, 2002; West, 2000; Wijers, Van Doorninck, Majoor en Jacqueline 2002.  
21 Om de beide feministische stellingnames te kunnen beschrijven, heb ik gebruik gemaakt van de volgende 
artikelen: Bronny, 1999; Carpenter, 1994 en 1998; Day, 1996 en 2000; De Rode Draad, 2001; Delacoste & 
Alexander, 1987; Foglino, 1998; Goldman, 1997; Guy, 1998; Groen, 1987; Jennes, 1990, Jolin, 1994; Kimball, 
2002; MacKinnon, 1989; MacMillian, 1977; Madden & Levine, 1987; Manschot, 2002; McKay, 1999; 
Meulenbelt, 1988; Millett, 1977; Monto, 1998; O’Connell Davidson 1998 en 2000; Overall, 1992; Pateman, 
1983, 1988 en 1990; Pheterson, 1986, 1989 en 1990; Pollis, 1995; Raymond, 1998; Shrage 1989, 1994; Sloan & 
Wahab, 2000; Sullivan, 1999; Vanwesenbeeck (e.a.), 1991, 1994, 1989, 1987 en 1986; Van der Poel, 1994; West 
& Austrin, 2002; West, 2000; Wijers, Van Doorninck, Majoor en Jacqueline 2002.  
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De centrale vraag in de feministische literatuur over prostitutie is die naar het gendergehalte 
van prostitutie. Dit heeft voor een tweespalt in de opvattingen en literatuur over het 
onderwerp gezorgd. Algemeen wordt door feministen, feministische prostituees, onderzoekers 
of journalisten onderschreven dat prostitutie een reflectie is van de ongelijke verdeling van 
sociale, economische en politieke bronnen in de samenleving tussen mannen en vrouwen. Het 
onderscheid tussen (grotendeels) vrouwelijke prostituees en (grotendeels) mannelijke klanten 
vinden zij dan ook niet toevallig. Tezamen met de verandering van machtsrelaties in de 
maatschappij en/of in de prostitutie, zal prostitutie veranderen (of verdwijnen). Op dit punt 
houdt de overeenstemming op en kunnen twee visies worden onderscheiden binnen het 
feministisch perspectief. De gendervisie vindt prostitutie bij uitstek het onderwerp waarin de 
maatschappelijke machts- en positieverschillen tussen mannen en vrouwen tot uitdrukking 
komen; de emancipatoire visie benadrukt het feministische en emancipatoire gehalte van 
prostitutie. Bij deze laatste visie nemen (ex-)prostituees zelf een belangrijke rol in. Een 
discussie die zo’n dertig jaar later nog altijd wordt gevoerd in het feministisch maandblad 
Opzij22, maakt duidelijk dat deze strijd nog steeds niet is beslecht. Dit, ondanks de oproepen 
van vele feministen, prostituees en feministische onderzoekers om daarmee te stoppen, omdat 
het prostitutiedebat door deze tweespalt niet verder wordt geholpen. Deze tweespalt wordt 
niet zozeer veroorzaakt door de manier waarop het bestaan van prostitutie wordt verklaard, als 
wel de verschillende nadrukken die hierin worden gelegd en de manier waarop er mee moet 
worden omgegaan.  
 
De gendervisie legt de nadruk op het feit dat prostitutie de ultieme verbeelding is van “de 
culturele waardering en het primaire beeld van vrouwen als seksuele wezens” (MacMillian, 
1977, 41). Het instituut prostitutie beïnvloedt daarmee álle vrouwen. Prostitutie staat in dienst 
van de mannelijke seksualiteit en bevestigt de bestaande maatschappelijke patriarchale 
verhouding. Het onderscheid tussen vrije keuze en gedwongen prostitutie, dat we sinds de 
opheffing van het bordeelverbod in de Nederlandse wet terugvinden, wordt om verschillende 
redenen afgewezen. Enerzijds word gesteld dat economische en politieke keuzes van 
vrouwen, dus ook de keuze voor prostitutie, gedetermineerd worden door een door mannen 
gedomineerd systeem. De bewuste keuze voor prostitutie wordt dan ook gezien als een vorm 
van vals bewustzijn: de vrouwen die zeggen bewust te kiezen, (h)erkennen niet dat zij 
onderdrukt worden en meewerken aan de algemene onderdrukking van alle vrouwen. 
Anderzijds worden prostituees die zich hiervan wél bewust lijken verweten dat dit misschien 
wel voor hen, als kleine westerse minderheid, kan gelden maar dat zij de machtstructuren 
binnen de – mondiale – prostitutiewereld negeren (Van der Poel, 1994; O’Connell Davidson, 
1998).  
 
Prostituees zelf hebben met name sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw hun stem laten 
horen en hebben de eigen keuzevrijheid, het actorschap en de diversiteit in hun gelederen 
benadrukt. Daarnaast leggen zij de nadruk op het arbeidsaspect van prostitutie en de daaraan 
gerelateerde waarden. Hierdoor werd het tot dan toe overheersende beeld van prostitutie, 
zoals hierboven gedefinieerd, voor het eerst echt betwist. De pleitbezorgsters van de 
emancipatoire visie komen eerst en vooral op voor het serieus nemen van de stem van de 
prostituee zelf en de notie om prostitutie als werk te beschouwen. Zij benadrukken dat veel 
prostituees zich “identificeren met feministische waarden als onafhankelijkheid, financiële 
autonomie, seksuele zelfbeschikking en vrouwelijke verbondenheid” (Overall, 1992, 707). 
Verder stellen zij dat prostitutie slechts één wijze van representeren is van de verhouding 
tussen mannen en vrouwen in de maatschappij en niet zozeer de ultieme verbeelding van deze 

                                                
22 Zie hiervoor Manschot, 2002; Wijers, Van Doorninck, Majoor en Jacqueline, 2002 en Majoor, 2003. 
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ongelijke verhouding (zie ook Ericsson, 1980). De aanhangers van de emancipatoire visie zijn 
van mening dat de arbeidsrechtelijke weg dé manier is om de verhoudingen binnen en rond de 
prostitutie te egaliseren. Verder hebben zij de opvatting dat prostitutie wel degelijk de 
bestaande seksuele verhoudingen kan veranderen. In die zin moeten prostituees als een 
voorhoede worden beschouwd en kunnen zij medeverantwoordelijk zijn voor een verandering 
in de waardering van mannelijke en vrouwelijke seksualiteit (Scambler & Scambler, 1997; 
McKay, 1999).  
Het merendeel van de feministen realiseert zich dat prostitutie complexer is dan in de 
voorgaande visies wordt belicht. Tegelijkertijd blijven zij worstelen met deze complexiteit, 
die zich niet tot eenzijdige gemeenplaatsen of relatief eenvoudige analysekaders laat 
reduceren. Is prostitutie nu seks of is het werk? En is het een – zeer feministische – keuze of 
een vorm van vals bewustzijn? Zijn prostituees slachtoffers of actoren? Het feministisch debat 
over prostitutie wordt nog steeds verdeeld in bovenstaande visies.  
 
De patstelling tussen voor- en tegenstanders van de twee hierboven aangegeven visies wordt 
wel eens vergeleken met het ‘nature-nurture debat’ (Jolin, 1994), die moet worden overstegen 
om een zinvolle draai te kunnen geven aan de discussie rond prostitutie. Met name sinds de 
jaren negentig van de vorige eeuw heeft een aantal feministen en wetenschappers op 
verschillende manieren geprobeerd te ontkomen aan dit dualisme van slachtoffer versus actor 
en geprobeerd prostitutie op andere manieren te benaderen. Zo verwijten West & Austrin 
(2002) de pleitbezorgers van beide visies dat zij prostitutie blijven reduceren tot een sekse- en 
genderdebat. Dat doen volgens hen óók degenen van de hierboven beschreven emancipatoire 
visie, die ervoor pleiten om prostitutie als werk te beschouwen. Zij stellen dat veel analyses op 
het gebied van prostitutie wel de subjectiviteit van prostituees en de bredere sociale structuren 
lijken te integreren, maar dit niet echt doen. Hierdoor blijft de nadruk liggen op een 
tweedeling in man-vrouw, masculiniteit-femininiteit, heteroseksualiteit-homoseksualiteit en 
madonna-hoer en wordt een vals dualisme in stand gehouden tussen veronderstelde micro- en 
macro-elementen van het sociale leven. Volgens hen uiten alle vormen van werk zich door 
belichaming, identiteit, netwerk en discoursen en moeten ze worden beschouwd in de 
specifieke constellatie waarin ze zich voordoen en waardoor de verschillen ontstaan.  
Carpenter (1998) richt zich op het dualisme van de klant en de prostituee en voert het begrip 
terug naar het ontstaan van de moderne liberale democratieën, waarbij zij ongewild een ander 
dualisme van stal haalt. Op dat moment werd de mens namelijk subject van bestuur en werd 
een scheiding in een privé- en een publiek domein noodzakelijk, waarbij de emotionele en 
familiegerelateerde wereld van de privésfeer de rationele, contractuele wereld van de publieke 
sfeer zowel ondersteunt als er tegengesteld aan is. Ook deze analyse is gebaseerd op een 
dualisme, in dit geval tussen een privé- en publiek domein. Carpenter stelt vervolgens dat de 
twee domeinen seksespecifiek werden gepositioneerd: de privésfeer werd verbonden met 
vrouwen en zogenaamde vrouwelijke waarden en de publieke sfeer met mannen en 
zogenaamde mannelijke waarden. Mannen werd daarmee toegedicht de ‘natuurlijke 
lichamelijke’ staat te kunnen verlaten of te kunnen scheiden van hun rationele kant op het 
moment dat zij de publieke sfeer betreden. Vrouwen zouden dat niet kunnen. Carpenter stelt 
dat prostituees dit beeld aantasten, omdat zij zowel in een publiek als een privaat contract 
deelnemen. Prostituees zijn in haar ogen zowel slachtoffers als ook actoren en overstijgen dit 
dualisme omdat de bestaande beelden worden omgedraaid: de prostituee laat haar capaciteit 
voor rationaliteit (dus de publieke sfeer) zien door haar belichaming (privésfeer) en de klant 
laat zijn ontlichaming zien door seks. Day (1996 en 2000) analyseert prostitutie aan de hand 
van een risico- en een discoursanalyse en laat zien hoe prostituees creatief omgaan met in- en 
uitsluiting van de wet en de markt. Zij betoogt dat prostituees niet buiten het maatschappelijke 
discours en de markt vallen, maar bijvoorbeeld juist gebruik maken van het discours rondom 
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het hiv-virus om hun klanten beschermingsmaatregelen te laten nemen. Daarnaast toont zij dat 
prostituees creatief de wet en markt gebruiken om eigen ondernemer te zijn. Phoenix (2000) 
laat zien dat vrouwen zich in hun discours over hun werk in de prostitutie een aantal, 
tegengestelde maar elkaar niet uitsluitende, identiteiten eigen maken, die gekenmerkt worden 
door combinatie van zowel actorschap als het gebrek daaraan. Zij concludeert dat de 
prostituees die zij onderzocht, sociale actoren zijn die volledig capabel zijn in het 
manoeuvreren langs de structurele belemmeringen die zij tegenkomen.  
 
Bovengenoemde auteurs laten zien dat er manieren zijn om dualismes tussen actor- en 
slachtofferschap en tussen de prostitutie- en reguliere wereld te overstijgen en een min of 
meer geïntegreerde benadering te hanteren. In deze benadering worden prostituees gezien als 
handelende actoren en volwaardige leden van de samenleving, die uiteenlopende 
handelingsstrategieën hanteren. Phoenix laat zien dat prostituees, zoals ieder ander individu, 
op het ene gebied wel het heft in handen nemen en op het andere gebied juist niet. Haar 
nadruk op het discours en de identiteit(en) van prostituees is interessant. Het laat zien dat er 
een wisselwerking is tussen verschillende discoursen in de samenleving en dat prostituees hier 
op meer en minder succesvolle manieren mee omgaan en zich deze discoursen eigen maken. 
Day toont dat prostituees, hoewel formeel uitgesloten van de reguliere economische markt, 
zich hier juist midden in bevinden en er zelfs gebruik van maken. Zij benadrukt dat hoezeer 
ook wordt gepoogd om individuen uit te sluiten van de maatschappij, dit niet kan lukken 
omdat dezelfde maatschappij wordt gevormd door álle mensen die zich erin bevinden. 
Carpenter laat zien hoe het publieke en private leven in elkaar kunnen overvloeien en elkaar 
kunnen en zullen beïnvloeden. Ook West en Austrin benadrukken dit en stellen dat de micro- 
en macro-elementen van het leven, dus individuele levens en maatschappelijke structuren, een 
continue invloed op elkaar uitoefenen. Mensen geven hun leven niet vorm in een vacuüm en 
maatschappelijke structuren ontstaan niet uit het niets: het een wordt voortgebracht door het 
ander. Deze traditie, die zich in de laatste jaren bij sommige auteurs heeft ontwikkeld, had 
niet kunnen ontstaan zonder de verschuiving van onderzoek dat over prostituees gaat naar 
onderzoek waarin prostituees zelf een stem krijgen. Hierdoor wordt duidelijk dat prostituees 
niet de eendimensionale wezens zijn waarvoor zij werden gehouden, maar mensen zijn die net 
als anderen allerlei tegenstrijdigheden proberen te integreren in een consistent levensverhaal. 
Ieder geschetst perspectief en ieder geschetst moreel oordeel krijgt soms wel en soms geen 
plaats in een levensverhaal, afhankelijk van de persoon en haar leven.  
 
Aan deze verschuiving in de literatuur heb ik drie conclusies verbonden. Mijn eerste conclusie 
is dat ik zou moeten proberen om uit te stijgen boven het dualistisch denken over prostitutie. 
De tweede conclusie is dat ik geen adequate beschrijving kan geven van ex-prostitutie zonder 
gebruik te maken van de verhalen van prostituees zelf. De derde conclusie is dat een aantal 
van de hierboven genoemde auteurs in meer of mindere mate gebruik heeft gemaakt van de 
ideeën van Giddens. Deze traditie probeer ik in dit onderzoek een stap verder te brengen door 
de structuratietheorie van Giddens (1984) als centraal theoretisch uitgangspunt te nemen.  
 
De structuratietheorie van Giddens laat zien hoe mensen in hun handelen en in de interacties 
die zij aangaan, de relatie tussen samenleving en individu reproduceren en produceren. Een 
kernbegrip in de theorie is de dualiteit van structuren. Hiermee wordt bedoeld dat 
betekenissen, normen en machtsrelaties in hetzelfde proces zowel voorwaarde als resultaat 
van handelen zijn. De structuratietheorie is daarmee ook een interactietheorie: de dualiteit van 
structuren zit weliswaar in het handelen, maar de structuratieprocessen vinden plaats en 
komen tot uiting in interacties. In de structuratietheorie wordt de mens principieel gezien als 
een handelend subject: [hij kan] “ervoor kiezen dingen anders te doen of te laten op grond 
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van (eigen) zingeving en reflectie, ondanks dat [hij] in doen en laten in hoge mate [wordt] 
gedetermineerd door maatschappelijke structuren en systemen.” (Boog, 2002, 28). Handelen 
houdt in dat mensen hun leven actief vorm en richting geven. “You could have done 
otherwise” is Giddens’ (1984) uitdrukking hiervoor (geciteerd in Boog, 2002, 30). Als 
handelend subject maakt een individu gebruik van kennis, over zichzelf, over zijn omgeving 
en over de relaties tussen beiden. Daarbij gaat het zowel om praktische als om discursieve 
kennis. Praktische kennis is die kennis die wel gebruikt wordt, maar waarvan iemand zich niet 
bewust is dat hij deze kennis gebruikt. Deze kennis kan hij desgevraagd niet direct onder 
woorden brengen. Dit is wel het geval bij discursieve kennis. Hiervan kan hij onder woorden 
brengen welke kennis hij gebruikt en met welk (handelings)doel hij deze kennis gebruikt.  
 
Een belangrijke vraag in dit onderzoek is hoe ex-prostituees gestalte geven aan hun identiteit 
(zelfopvattingen en de wijze waarop deze vertaald worden in hun alledaags denken en 
handelen) en hoe zij omgaan met thema’s als bijvoorbeeld seksualiteit en stigmatisering. Ook 
in dit opzicht zal ik gebruik maken van de structuratietheorie. Identiteit wordt in dit onderzoek 
gezien als een onderdeel van het structuratieproces. Op dit punt zal ik – naast de 
structuratietheorie – ook gebruik maken van de maatschappij-analyses van Giddens en van 
Beck(-Gernsheim), waarin uitgewerkt wordt wat dit structuratietheoretisch perspectief 
betekent voor identiteitsontwikkeling in onze hedendaagse moderne samenleving.  
 
Het bovenstaande betekent samengevat dat ik in dit boek inzichtelijk probeer te maken hoe de 
structuratieprocessen verlopen, bezien vanuit het perspectief van de respondenten. Hoe zij in 
hun dagelijks handelen betekenissen, normen en machtsrelaties reproduceren en produceren. 
Hoe zij omgaan met de verschillende betekenissen die aan de prostitutiewereld worden 
gegeven, door henzelf en door anderen23. Hiermee zal ook duidelijk worden op welke manier 
de vrouwen dit verbinden met hun identiteitsontwikkeling en in welk opzicht hun 
identiteitsontwikkeling invloed heeft op de manier waarop zij gestalte en betekenis geven aan 
hun dagelijks handelen. 
 
1.4. Vraagstelling en onderzoeksvragen 
In dit boek worden ex-prostituees aan het woord gelaten en wordt vanuit hun (levens)verhalen 
gekeken op welke wijze zij hun ervaring in de prostitutie betekenis geven in hun dagelijks 
leven. De centrale vraag die in dit onderzoek wordt behandeld, is de vraag welke invloed 
prostitutie heeft op het dagelijks leven van ex-prostituees en de wijze waarop deze invloed 
zichtbaar wordt in hun handelen.  
 
 
 

                                                
23 Hiervoor heb ik geregeld geschreven over de prostitutiewereld en de reguliere wereld of samenleving. Dit zal 
ik in het vervolg van dit boek ook met enige regelmaat doen. Dit zijn geen gescheiden werelden; de termen 
worden gebruikt om de ervaringen van de respondenten aan te geven ten tijde van hun werk in de prostitutie en 
hierna. In dit kader is het van belang om aan te geven hoe in structuratietheoretische termen wordt gedacht over 
sociale systemen. Wanneer een complex van interacties gekenmerkt wordt door continuïteit in betekenissen, 
normen en machtsrelaties en door continuïteit in tijd en ruimte, spreekt Giddens (Valkenburg, 1995) van een 
sociaal systeem. We vinden sociale systemen op alle niveaus en in alle mogelijke variaties. Een gezin is een 
sociaal systeem, de universitaire wereld ook. Prostitutie is een sociaal systeem en hoe er over prostitutie wordt 
gedacht in de samenleving is onderdeel van dat sociale systeem. Wanneer mensen onderdeel zijn van 
verschillende sociale systemen, kan dat gaan wringen. In de interacties die de respondenten aangaan, zien we dit 
regelmatig terug. In dit onderzoek laten de respondenten zien dat zij op verschillende manieren hebben geleerd 
om hier mee om te gaan. Door zowel de reguliere wereld als de prostitutiewereld te zien als sociale systemen, 
kan ik beide benoemen zonder ze tegenover elkaar te hoeven zetten.  
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In dit onderzoek worden de verhalen en de verscheidenheid van ex-prostituees in beeld 
gebracht vanuit een binnenperspectief. Deze verhalen worden geanalyseerd om daarmee een 
gefundeerde duiding te geven aan de levensverhalen van ex-prostituees. Wanneer deze 
duiding handvatten levert voor beleidsvorming of –ontwikkeling op het gebied van  
(ex-)prostitutie, zal hieraan ook aandacht worden besteed. 
 
De onderzoeksvragen zijn: 

1. Wat zijn de persoonlijke verhalen van ex-prostituees?  
(Deze vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 3 en 5) 

2. Hoe verlopen structuratieprocessen, bezien vanuit het perspectief van de respondenten. 
Dat wil zeggen: op welke wijze worden betekenissen, normen en machtsrelaties 
ge(re)produceerd in hun dagelijks handelen en wat betekent dit voor hun 
identiteitsontwikkeling?  
(Deze vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 5) 

3. Leveren bovenstaande exercities noties voor een analyse die enerzijds recht doet aan 
de individuele levensverhalen van ex-prostituees en anderzijds aanknopingspunten 
biedt voor algemene beleidsontwikkeling?  
(Deze vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 6 en 7) 

 
1.5. Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk introduceer ik het onderwerp en de centrale begrippen van deze studie. Ik 
geef aan dat ik het van belang vind om ex-prostitutie in al haar complexiteit op een niet-
dualistische manier te benaderen en het te analyseren vanuit het perspectief van de 
onderzochten. Verder schets ik hoe de literatuur over prostitutie in de loop van de tijd is 
verschoven naar twee centrale aspecten en geef ik aan op welke wijze ik hierop aansluit. Als 
laatste presenteer ik de centrale vraag- en doelstelling van deze studie en geef ik de 
onderzoeksvragen weer.  
 
Hoofdstuk 2 Onderzoeksstrategie 
In hoofdstuk 2 worden de keuzes en uitgangspunten die in hoofdstuk 1 staan beschreven, 
opgevolgd door de onderzoeksverantwoording. De keuze voor levensverhalen en het centraal 
stellen van de kennis van de respondenten betekenen dat ik een kwalitatieve 
onderzoeksstrategie gebruik. Wat dit betekent voor de onderzoeksaanpak, de 
onderzoeksstappen, de representativiteit en generaliseerbaarheid wordt in dit hoofdstuk 
toegelicht. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van een aantal 
achtergrondgegevens van de respondenten, om een eerste globaal beeld van de respondenten 
te geven.  
 
Hoofdstuk 3 Levensverhalen van ex-prostituees 
In dit hoofdstuk wordt een eerste beeld geschetst van het onderzoeksmateriaal. Leidend in dit 
hoofdstuk zijn de levensverhalen van de respondenten, die de vorm hebben van vijf 
geconstrueerde levensverhalen: levensverhalen waarbij interviewfragmenten van 
verschillende respondenten zijn samengevoegd tot één, voor hen, kenmerkend levensverhaal.  
Hiermee geef ik een eerste beeld van hoe de respondenten praten over hun eigen 
werkelijkheid, over hun leven en ervaringen. Door deze bewerking van het empirisch 
materiaal in geconstrueerde levensverhalen, heb ik een poging ondernomen om de veelheid 
aan informatie geconcentreerd weer te geven, zonder de diversiteit in de verhalen van de 
respondenten uit het oog te verliezen. 
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Hoofdstuk 4 Identiteit: een reflexief project  
In dit hoofdstuk ontwikkel ik mijn theoretisch kader, dat ik wil gebruiken om de 
levensverhalen van de respondenten in een breder perspectief plaatsen. Hiervoor maak ik 
gebruik van de structuratietheorie van Giddens, als algemene theorie over menselijk handelen 
en de relatie tussen individueel handelen en sociale structuren. Daarnaast ga ik in op de 
maatschappij-theoretische analyses van Giddens en Beck over identiteitsontwikkeling en 
onderliggende noties zoals seksualiteit, liefde, relaties, vertrouwen en risico. Op deze manier 
leg ik de basis voor een theoretische duiding van de levensverhalen van ex-prostituees.  
 
Hoofdstuk 5 Ex-prostitutie: een thematische analyse 
In hoofdstuk 5 geef ik een nadere duiding van de levensverhalen van de respondenten door de 
toevoeging van meer empirisch materiaal en een analyse op basis van de theorie uit hoofdstuk 
4. De analyse van de levensverhalen van ex-prostituees vindt plaats op basis van de thema’s 
die in het theoretisch hoofdstuk zijn behandeld. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de 
verschillen en overeenkomsten weergegeven in de individuele levenssamenhang van een 
aantal respondenten. Hierdoor staat op het eind van dit hoofdstuk de levenssamenhang weer 
centraal, maar ditmaal met meer (theoretische) verdieping. 
 
Hoofdstuk 6 Naar een typologie: handelingsstrategieën van ex-prostituees 
In hoofdstuk 6 wordt een typologie gepresenteerd; een analysekader dat behulpzaam kan zijn 
om te kijken naar de levensverhalen van de respondenten en die van andere, met de 
respondenten vergelijkbare, mensen en groepen, op een manier die daar recht aan doet. Met 
deze typologie wordt een veralgemenisering van de onderzoeksresultaten gegeven, zonder dat 
dit ten koste gaat van de levensverhalen van de respondenten en van de daarin gelegen 
complexiteit en samenhang. Binnen de typologie worden drie centrale handelingsstrategieën 
van ex-prostituees onderscheiden, waarbij handelingsstrategie omschreven wordt als een 
basishouding van de respondenten ten opzichte van prostitutie en de wijze waarop deze 
basishouding zich uit in het handelen van de respondenten in verschillende situaties die door 
de prostitutie zijn beïnvloed. 
 
Hoofdstuk 7 Slotbeschouwing 
In dit hoofdstuk kijk ik terug op mijn onderzoek. Hierbij stel ik mijzelf twee vragen, waarop 
ik vervolgens antwoorden zal formuleren. De eerste vraag is welke conclusies ik kan trekken 
over de wijze waarop ik mijn onderzoek heb ingericht. Hierbij ga ik vooral in op de vraag wat 
het mij heeft opgeleverd om te werken met een analyse van levensverhalen van ex-prostituees 
en deze te verbinden met de structuratietheorie van Giddens en de maatschappij-theoretische 
analyses van Giddens en Beck, waarin begrippen als identiteitsontwikkeling, liefde, 
seksualiteit en intieme relaties in een maatschappelijk perspectief worden geplaatst. De 
tweede vraag is of de onderzoeksresultaten aanleiding geven om aanbevelingen te doen voor 
beleidsontwikkeling.  
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksstrategie 
 
2.1. Inleiding 
De onderzoeksstrategie is ontwikkeld aan de hand van drie uitgangspunten uit de 
structuratietheorie24, die ik als theoretisch uitgangspunt hanteer. Deze uitgangspunten zijn dat 
de respondenten als deskundig en handelingsbekwaam worden beschouwd, dat mensen hun 
sociale werkelijkheid (re)produceren en dat er dus een evident belang ligt in het expliciteren 
van hun common sense kennis.  
 
Deze uitgangspunten hebben zowel invloed op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, 
als op de wijze waarop met de respondenten is gesproken. Dit zijn dan ook de onderwerpen 
van dit hoofdstuk. In de volgende paragraaf wordt uitgebreider ingegaan op de drie genoemde 
uitgangspunten. In paragraaf 2.3. wordt toegelicht tot welke onderzoeksstrategie 
bovenstaande uitgangspunten hebben geleid, wat dit heeft betekend voor de werving van 
respondenten en voor de representativiteit en generaliseerbaarheid van de 
onderzoeksgegevens. In paragraaf 2.4. ga ik in op de interactie met de respondenten tijdens 
het onderzoek, de wijze waarop de gegevens zijn verzameld en vervolgens zijn verwerkt. In 
paragraaf 2.5. wordt een aantal achtergrondgegevens van de respondenten toegelicht, om een 
eerste globaal beeld van de respondenten te geven.  
 
2.2. De verhouding onderzoeker – onderzochte  
Uit de structuratietheorie volgt de notie dat de praktische en discursieve kennis van een 
individu vorm geeft aan zijn handelen. Met deze kennis en dit handelen (re)produceren 
mensen hun sociale werkelijkheid en de maatschappij. Bij het ontwerpen van mijn 
onderzoeksstrategie heb ik twee basisprincipes uit de structuratietheorie gehanteerd: het 
gebruik van common sense kennis als meest cruciale informatiebron en het uitgangspunt van 
handelingsbekwaamheid.  
 
Common sense kennis is die kennis en zijn die inzichten die individuen hebben over hun 
eigen situatie en de maatschappij waarin zij leven. Deze common sense van actoren is 
onontbeerlijk voor de (sociaal-wetenschappelijke) onderzoeker bij het ontwerpen van zijn 
beeld van de werkelijkheid. Dit vloeit voort uit de gedachte dat “de maatschappij […] 
uiteindelijk het produkt is van de common sense van alle daarin handelende actoren.” 
(Coenen, 1989, 151). Deze common sense kennis van de respondenten is de belangrijkste 
inzet geweest in de gesprekken met de respondenten. 
 
Het uitgangspunt van handelingsbekwaamheid betekent dat individuen per definitie als 
deskundig en handelingsbekwaam worden beschouwd met betrekking tot de onderwerpen die 
hen aangaan. Dit is een principieel uitgangspunt dat ook bepalend is voor de positie van 
onderzochten in dit onderzoek en de wijze waarop ik omga met de zogenoemde dubbele 
hermeneutiek. In (empirisch) sociaal-wetenschappelijk onderzoek is altijd sprake van dubbele 
hermeneutiek: de onderzoeker interpreteert de interpretaties van de onderzochten van hun 
sociale werkelijkheid. In empirisch onderzoek is hij afhankelijk van (de kwaliteit van) de 
informatie die de onderzochten aan de onderzoeker willen geven. Binnen dit onderzoek geef 
ik de common sense kennis en handelingscompetentie van ex-prostituees een centrale plaats. 
Dit komt zowel naar voren in de wijze waarop dit onderzoek is opgezet, als in de plaats die de 
informatie en verhalen van de respondenten hebben gekregen. Hun kennis is anders, maar 
even onmisbaar voor het onderzoek, als de kennis van de onderzoeker.  

                                                
24 Zie onder andere Giddens 1984, 1990, 1991 en Coenen 1989 en 2001.  
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De nadruk op common sense en handelingsbekwaamheid leidt tot de uitgangspunten van 
wederkerige adequaatheid en gelijkwaardigheid. Het uitgangspunt van wederkerige 
adequaatheid betekent dat in dit onderzoek kennis als waar wordt verondersteld, wanneer deze 
kennis door de onderzoeker en onderzochte als waar wordt gezien (Coenen, 1989). 
Gelijkwaardigheid betekent dat onderzoeker en onderzochte gelijkwaardig zijn aan elkaar. 
Coenen (1987, 300) heeft deze gelijkwaardigheid tussen onderzoeker en onderzochte op de 
volgende wijze omschreven: “[…] dat wil zeggen dat men zoveel mogelijk een symmetrische 
verhouding tracht te realiseren maar oog blijft hebben voor de asymmetrische aspecten van 
deze verhouding, waarin de onderzoeker en onderzochte wederzijdse correctiemogelijkheden 
toebedeeld krijgen. Slechts door een dergelijke opstelling zijn contradicties te vermijden die 
besloten liggen in opvattingen over onderzochten, die naïef zouden zijn, maar toch een exact 
en gestructureerd beeld van de werkelijkheid hebben (anders betrek je ze immers niet bij 
onderzoek) en onderzoekers die weliswaar niet naïef zouden zijn, maar wel een weloverwogen 
gestructureerd beeld van de werkelijkheid missen (anders hoefden ze geen onderzoek te 
doen).” Deze gelijkwaardigheid is tot uitdrukking gekomen in de voortdurende dialoog die ik 
heb gevoerd met de respondenten. Er zijn verschillende intensieve gesprekken gevoerd met de 
respondenten. Uit de gesprekken werd duidelijk dat hun kennis en ervaring van vitaal belang 
waren voor het onderzoek. In de vervolggesprekken werd mijn analyse van de door hen 
verstrekte informatie aan hen teruggegeven. Dit alles gebeurde met een tweeledig doel: ter 
toetsing van de adequaatheid van het werk van de onderzoeker en om de mogelijkheid te 
creëren om verder en dieper te analyseren door uitdrukkelijk om commentaar te vragen op de 
onderzoeksresultaten tot dan toe. De keuze voor meerdere langdurige gesprekken met de 
respondenten had tevens als doel om de praktische kennis van de respondenten over dit 
onderwerp zo mogelijk discursief te maken (zie hoofdstuk 1 voor een toelichting op deze 
begrippen). Hierdoor kon meer kennis over hun dagelijkse handelingspraktijk worden 
verkregen. Deze werkwijze sluit aan bij het gebruik van levensverhalen als data voor 
onderzoek. Hierbij krijgt het onderzoek, aan de hand van een dialoog met de onderzochten, 
steeds meer vorm en worden veronderstellingen getoetst bij de onderzochten (Nijhof, 2006, 
153). 
 
2.3. De keuze voor een kwalitatieve onderzoeksstrategie 
Bovenstaande uitgangspunten van handelingsbekwaamheid en het belang van common sense 
kennis van de respondenten leiden ertoe dat ik een onderzoeksstrategie hanteer waarbij ik zo 
dicht mogelijk bij de werkelijkheid van de respondenten kan blijven. Dat betekent dat ik 
vanuit de vraagstelling en de hiervoor genoemde uitgangspunten op zoek ben gegaan naar 
vrouwen die over hun werkelijkheid willen praten. Een kwalitatieve onderzoeksstrategie is 
hiervoor meer geëigend dan een kwantitatieve onderzoeksstrategie, die zich richt op 
kenmerken van een grote groep respondenten en de eventuele oorzakelijke verbanden 
daartussen.  
 
In een kwalitatieve onderzoeksstrategie heeft representativiteit een andere betekenis dan in 
kwantitatief onderzoek. De manier waarop ik in dit onderzoek omga met representativiteit kan 
in de volgende drie punten worden toegelicht. Ten eerste heb ik in dit onderzoek respondenten 
gezocht die representatief zijn voor de vragen die ik stel. Wanneer ik inzicht wil krijgen in de 
invloed die prostitutie heeft op het leven en handelen van ex-prostituees, is het van belang dat 
ik respondenten vind die mij hierover kunnen vertellen. De verhalen moeten in dit opzicht 
betekenisvol zijn. Dit heeft, ten tweede, consequenties voor de respondenten die ik heb 
gezocht. Hierbij heb ik getracht om aan de start van het onderzoek zoveel mogelijk diversiteit 
te bereiken bij het samenstellen van mijn groep respondenten. Achteraf heb ik stilgestaan bij 
de vraag hoe representatief de uiteindelijke groep respondenten in die betekenis is voor de 
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vragen die ik mij stel. Ten derde is er door het expliciteren van het bijzondere per respondent 
ook een basis om te kijken naar de overeenkomsten – het algemene of vergelijkende – tussen 
de respondenten. In dit onderzoek streef ik naar inhoudelijke generaliseerbaarheid. Hierbij 
kan het begrip ‘familiegelijkenissen’ (deze term wordt in dit kader gehanteerd door Coenen, 
1989) duidelijkheid verschaffen. Net zoals er in iedere familie duidelijke overeenkomsten zijn 
te onderkennen bij de familieleden, zijn zij elk toch ook uniek en verschillend. Dit geldt op 
eenzelfde wijze voor de respondenten. Dat mondt uit in een inhoudelijke generalisatie in de 
vorm van een typologie (in hoofdstuk 6).  
 
In de werving van respondenten is gestreefd naar zoveel mogelijk (inhoudelijke) diversiteit. 
Dit was slechts gedeeltelijk mogelijk door de manier van zoeken. Noodzakelijkerwijs moest 
de vaststelling over de mate van diversiteit ook achteraf plaatsvinden bij de evaluatie van de 
vraag hoe de uiteindelijke samenstelling van de groep respondenten is geweest.  
Het vinden van respondenten – ex-prostituees – stelde mij namelijk voor een probleem.  
Prostituees zijn relatief gemakkelijk te lokaliseren, onafhankelijk van de vraag of zij 
medewerking willen verlenen. Ex-prostituees daarentegen zijn niet te lokaliseren. Zij staan 
niet geregistreerd en zullen in de meeste gevallen geen bekendheid geven aan hun oude 
beroep. Tegelijkertijd wijst onderzoek van Boutellier (1987) uit dat er op ieder willekeurig 
moment zo´n 15.000 prostituees in Nederland werkzaam zijn. De Mr. A. De Graaf Stichting 
(1995) geeft bijna tien jaar later een schatting van 20.000 prostituees. Over het algemeen 
variëren schattingen over het aantal prostituees tussen de 15.000 en 25.000. Het aantal éx-
prostituees is logischerwijze een flink stuk hoger, aangezien de meesten beginnen wanneer zij 
tussen de vijftien en vijfendertig jaar zijn en na circa vijf- à vijftien jaar weer stoppen met het 
werken. Het feit dat er (tien- of honderd)duizenden ex-prostituees in Nederland zouden 
moeten zijn, betekent echter niet dat ik deze vrouwen gemakkelijk kon bereiken.  
Door mijn contacten in de prostitutiewereld hoefde ik niet helemaal bij nul te beginnen. Ik 
legde mijn vraag naar respondenten voor aan het Prostitutie Informatie Centrum (PIC), De 
Rode Draad en de Mr. A. de Graaf Stichting. De Rode Draad verleende geen medewerking. 
Zij wordt overladen met dit soort verzoeken, niet alleen door onderzoekers maar ook door de 
media. De Mr. A. De Graaf Stichting kon mij niet in contact brengen met ex-prostituees. Een 
PIC-medewerker verschafte mij een lijst met een twintigtal namen en telefoonnummers en/of 
e-mailadressen van ex-prostituees. Ik kreeg toestemming om deze mensen, met de nodige 
voorzichtigheid en een referentie aan deze medewerker, te benaderen. Deze lijst was, naast 
mijn eigen netwerk dat ik tijdens mijn vrijwilligerswerk had opgebouwd, de start van mijn 
onderzoek. Deze eerste lijst waarover ik beschikte, bevatte echter alleen namen van mensen 
die zich op enig moment in hun leven betrokken hebben getoond bij het (semi-)professionele 
veld van prostitutie; hetzij door (vrijwilligers)werk, hetzij door vriendschappen binnen dit 
veld op te bouwen, hetzij om andere redenen. Het was redelijk om te veronderstellen dat deze 
mensen zouden afwijken van ex-prostituees die geen bindingen meer hebben met het veld en 
dat de groep dus niet divers genoeg zou zijn. Dat betekende dat ik ook via andere kanalen zou 
moeten gaan werven. Mijn doel was om zo breed en willekeurig mogelijk in Nederland te 
zoeken naar ex-prostituees om de kans op een gevarieerde groep respondenten te vergroten. 
Uiteindelijk is met 42 respondenten een eerste gesprek gehouden. Deze respondenten zijn via 
de volgende kanalen geworven: 
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Bron Aantal respondenten 
Via de lijst van het Prostitutie Informatie Centrum 13 
Via doorverwijzing van al geïnterviewde respondenten 6 
Via een oproep in het tijdschrift Mijn Geheim 6 
Via mijn eigen netwerk 5 
Via een oproep in de advertentiekrant Via Via 4 
Via een oproep in de Telegraaf 3 
Via een oproep bij Humanitas Rotterdam 2 
Via een oproep op het internetforum van het vrouwenblad Flair 2 
Via een oproep in het prostitutietijdschrift ‘de Rode Lantaarn’ 1 
Totaal 42 

Tabel 1: werving respondenten  
 
De oproepen hadden alle dezelfde tekst:  
“Onderzoekster van de Universiteit Utrecht zoekt EX-PROSTITUEES die willen vertellen 
over de invloed die prostitutie heeft gehad op hun leven en werk. Het onderzoek richt zich op 
ex-prostituees die vrijwillig zijn gaan werken. Jouw verhaal wordt uiteraard geheel anoniem 
in het onderzoek verwerkt. Wil je erover praten, dan kun je mailen naar: [mailadres] of 
bellen naar: [telefoonnummer].” 
 
De mensen van de lijst van het Prostitutie Informatie Centrum heb ik zelf benaderd. De 
overige respondenten hebben mij per e-mail of per telefoon benaderd. Een enkeling 
informeerde of het interview betaald zou worden. Soms omdat zij in de veronderstelling 
waren dat ik geld zou gaan verdienen met het uitgeven van het boek. Soms omdat zij vonden 
dat zij voor hun tijd betaald dienden te worden. Niemand heeft van het interview afgezien als 
ik uitlegde dat ik niet voor de interviews kon betalen en niet aan het boek zou verdienen.  
 
Vanzelfsprekend is ieder levensverhaal individueel en uniek. Maar na circa 35 gesprekken 
kwamen er geen grote afwijkingen meer voor in de trend van de verhalen en leek een 
verzadigingspunt bereikt te zijn. De variatie die in de verhalen naar voren kwam, werd 
minder. Na 42 gesprekken is in overleg met de (co-)promotor dan ook besloten om geen 
nieuwe respondenten meer toe te voegen. Uiteindelijk hebben meer mensen dan de genoemde 
42 op de oproepen gereageerd. Vooral naar aanleiding van de oproep in de tijdschriften ‘Mijn 
Geheim’ en ‘De Rode Lantaarn’ kwamen in een later stadium nog veel reacties. In het geval 
van het tijdschrift ‘Mijn Geheim’, dat in de leesmap wordt opgenomen, gebeurde dit nog jaren 
later. De ex-prostituees die via de advertentie in ‘Mijn Geheim’ reageerden, voldeden aan de 
criteria die ik mij voorafgaand aan het onderzoek had gesteld. Via het tijdschrift ‘De Rode 
Lantaarn’ reageerden voornamelijk (mannelijke) prostitués. Aan al deze respondenten heb ik 
verteld dat ik geen nieuwe mensen meer zou spreken. 
 
Twee van de 42 gesprekken zijn niet meegenomen in het onderzoek. De ene respondent had 
slechts drie dagen in de prostitutie gewerkt; de ander was nog werkzaam en had geen plannen 
om te stoppen. Twee andere respondenten werkten nog in de prostitutie ten tijde van het 
eerste interview maar waren beiden bezig met het zetten van stappen om op korte termijn te 
stoppen. Eén van hen is in de tijd tussen het eerste en het tweede interview gestopt en de 
ander was dat binnen een jaar na het laatste interview van plan en volgde tijdens de tweede 
ronde van interviews, naast haar werk als prostituee, een opleiding als voorbereiding hierop. 
Omdat beiden zich in het heroriënteringsproces van werk in de prostitutie naar ander werk 
bevonden – en dus pasten bij de onderzoeksvragen, heb ik ervoor gekozen hen mee te nemen 
in het onderzoek. Dit onderzoek is dus gebaseerd op de verhalen van veertig respondenten.  
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In de tijd dat het veldwerk werd uitgevoerd (gedurende een periode van drie jaar), zijn vier 
vrouwen weer als prostituee gaan werken. Van deze vier vrouwen was één vrouw minder dan 
een jaar voor het eerste interview gestopt met haar werk in de prostitutie; drie vrouwen waren 
langer dan een jaar gestopt. Twee van deze respondenten werkten nog in de prostitutie op het 
moment dat het laatste interview werd gehouden, waarvan één respondent het naast een 
andere baan deed en één als enige bron van inkomsten. De andere twee respondenten hebben 
een paar maanden gewerkt en waren ten tijde van het laatste interview weer gestopt.  
 
2.4. Gegevensverzameling en –verwerking 
De onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van meerdere opeenvolgende gesprekken 
met de veertig respondenten. In de loop van drie jaar zijn drie interviewrondes met de 
respondenten gehouden. In één interviewronde is soms meerdere malen met een respondent 
gesproken. In de eerste interviewronde werd kennis gemaakt en vertelden de respondenten 
hun individuele levensverhaal25. In deze gesprekken heb ik naar de respondenten geluisterd en 
zo weinig mogelijk geïntervenieerd. Het doel van deze gesprekken was om kennis op te doen 
over de wijze waarop de respondenten in het leven staan, de wijze waarop zij reflecteren op 
hun ervaring in de prostitutie en deze een plaats hebben gegeven in hun leven. In de tweede 
ronde interviews is een actief gesprek aangegaan met de respondenten. Hierin werd de 
interpretatie van de onderzoeker aan de hand van specifieke vragen aan de respondenten 
voorgelegd, waarna zij om hun visie werden gevraagd26. De derde ronde interviews betrof 
eveneens een actief gesprek, waarin wederom de interpretatie van de onderzoeker, ditmaal 
van de eerste twee rondes interviews, aan de respondenten werd voorgelegd en waarbij om 
hun commentaar werd gevraagd. In deze derde ronde hadden de interpretaties van de 
onderzoeker vorm gekregen in geconstrueerde levensverhalen en een aantal stellingen27. Een 
geconstrueerd levensverhaal betekent in dit onderzoek een samengesteld verhaal aan de hand 
van interviewfragmenten van een groep overeenkomstige respondenten. Na de eerste twee 
gespreksrondes en de eerste analyses van de gegevens, was een aantal rode lijnen uit de 
gesprekken te destilleren, die om zijn gezet in exemplarische levensverhalen en 
onderscheidende elementen, die de vorm van stellingen kregen. Deze zijn voorgelegd aan de 
respondenten. De uiteindelijke typologie die in hoofdstuk 6 wordt beschreven, is niet 
voorgelegd: dit is een analytische beweging die door de onderzoeker is gemaakt en die is 
ontwikkeld naar aanleiding van de interviews, de geconstrueerde levensverhalen, de analyse 
die in hoofdstuk 5 is weergegeven en de theorie van hoofdstuk 4.  
 
In de eerste interviewronde is met 42 respondenten een of meerdere malen gesproken. In de 
tweede interviewronde is met 37 respondenten een of meerdere malen gesproken. Met drie 
respondenten (van de veertig definitieve respondenten) kon geen vervolggesprek worden 
gepland, wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden of onbereikbaarheid. In de derde 
interviewronde is met zes respondenten gesproken. Oorspronkelijk waren er zes 
geconstrueerde levensverhalen. Bij ieder levensverhaal is een respondent, die het meest 
exemplarisch was voor het levensverhaal, verzocht hierop en op de stellingen te reageren. 
Naar aanleiding hiervan bleek het onderscheid in twee levensverhalen niet dusdanig dat dit 
onderscheid gehandhaafd zou moeten worden. Hierdoor kwam het aantal geconstrueerde 
levensverhalen op vijf. De meeste gesprekken (zowel in de eerste ronde interviews als in de 
tweede ronde interviews) duurden gemiddeld vier uur, een enkele keer met een uitloop naar 
vijf of zes uur en een enkele keer betrof het een gesprek van twee uur. De gesprekken in de 
derde ronde interviews duurden gemiddeld zo´n twee uur.  
                                                
25 Zie bijlage 1 voor de itemlijst. 
26 Zie bijlage 2 voor de vragenlijst. 
27 Zie bijlage 3 voor de lijst met stellingen 
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 Interviewronde 1 Interviewronde 2 Interviewronde 3 
Aantal respondenten 42 37 6 
Gemiddeld aantal interviewuren 4 4 2 

Tabel 2: overzicht interviewrondes 
 
De gesprekken vonden overwegend plaats bij de respondenten thuis. Eén van de veertig 
respondenten verkoos anoniem te blijven: deze gesprekken zijn via e-mail gehouden en 
betroffen tientallen uitgebreide mails. Drie andere respondenten hadden niet de mogelijkheid 
om het interview thuis te houden, met hen is naar een andere passende locatie gezocht.  
 
Vanaf het begin realiseerde ik mij dat privacybescherming in dit onderzoek essentieel is. Dat 
werd mij bij herhaling ook duidelijk gemaakt door de respondenten. Geen van de 
respondenten vertelt onafgewogen aan iedereen over haar ervaring met dit werk. Hoe open 
sommigen ook zijn, er zijn altijd situaties waarin zij dit gedeelte van hun leven liever niet 
prijsgeven, of mensen aan wie zij het niet willen vertellen. Het merendeel wilde de absolute 
garantie dat er in geen geval iets in het uiteindelijke onderzoek naar hen zou kunnen leiden. 
Een aantal respondenten gaf aan dat zij alleen aan mij hun verhaal en naam kenbaar wilden 
maken. Eén persoon wilde ook aan mij haar identiteit niet prijsgeven (dit contact verliep via 
e-mail). Dit heeft ertoe geleid dat ik de beslissing heb genomen om alle interviews zelf af te 
nemen en uit te werken. Ik heb de respondenten beloofd dat ik als enige de bandopnamen zou 
beluisteren en hun naam en andere persoonlijke gegevens zou kennen. Elke respondent heeft 
van mij een willekeurige naam en een willekeurig nummer gekregen. Op het moment dat ik 
de interviews uittypte, gebruikte ik deze naam en dit nummer. Al tijdens het uittypen, heb ik 
de namen van woon- en werkplaatsen, namen van vrienden en familieleden en dergelijke 
weggelaten. Zowel op mijn computer thuis als op de universiteit zijn geen persoonlijke 
gegevens van mijn respondenten opgeslagen of bewaard. Eén respondent heeft verzocht om 
de banden van het interview nadat ik het had uitgewerkt. Deze heeft zij ontvangen. De overige 
respondenten heb ik toegezegd de banden te vernietigen na afronding van het onderzoek (en 
dit is ook gebeurd). 
 
2.4.1. De eerste ronde interviews 
De eerste interviewronde was de start van de gegevensverzameling. Maar ook was het de 
eerste persoonlijke kennismaking met de respondenten. Hiervoor heb ik veel tijd uitgetrokken. 
Bij binnenkomst vertelde ik over het onderzoek, mijn belangstelling en uitgangspositie, de 
onderzoeksopzet en het feit dat ik graag minimaal twee gesprekken (de eerste twee rondes 
interviews) wilde voeren. Ook vroeg ik naar de verwachtingen over het gesprek en verzocht ik 
het interview op band te mogen opnemen. Voor het eerste gesprek is een itemlijst opgesteld 
aan de hand van de onderzoeksvragen, de literatuur en een aantal algemene gegevens als 
leeftijd, opleiding en beroep. De items betroffen de levensloop van de respondent; de 
ervaringen en acties in, tijdens en na het werk in de prostitutie; contacten met vrienden, 
partners, familie en organisaties; het zelfbeeld; de visie op de maatschappij ten aanzien van 
het onderwerp prostitutie en de toekomstverwachtingen. Zoals ik in hoofdstuk 1 beschrijf, 
hield ik de eerste drie gesprekken vast aan de itemlijst, met een nadruk op het 
heroriënteringsproces en (beroeps)vaardigheden. Het bleek dat de gesprekken daardoor 
geforceerd werden. De respondenten zelf plaatsten prostitutie in hun levensloop en vertelden 
over hun groei- en ontwikkelingsproces. Ik concludeerde dat de gesprekken ongedwongener 
verliepen als ik de respondent zelf de volgorde en focus van het gesprek liet bepalen. Op die 
manier kwam ik dichter bij de kennis en ervaringen van de respondenten zelf. Dat betekende 
dat ik het langslopen van de items losliet en het gesprek begon met de vraag: ‘Wil je je 
levensverhaal vertellen vanaf je geboorte tot nu?’. In dat gesprek kregen de respondenten de 
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vrijheid om hun levensloop te vertellen en hun prostitutie-ervaring daarbinnen te plaatsen. 
Omdat ieder haar levensverhaal heeft verteld, lag de nadruk in ieder gesprek op een andere 
periode uit het leven van de respondent. De een vertelde uitgebreid over haar jeugd, een ander 
over haar werk, weer een ander over de relatie met ouders of partner of over de ervaringen in 
en na de prostitutie. Op deze manier werd het meest recht gedaan aan het eigen verhaal en de 
eigen ontwikkeling. De itemlijst werd daarmee een checklist: tijdens het gesprek lette ik erop 
dat de onderwerpen van de itemlijst in het gesprek aan bod kwamen. Omdat ik uitgebreid de 
tijd nam voor het gesprek, een open, luisterende houding innam en de respondent zijn28 of 
haar eigen verhaal liet vertellen, ontstond er een gesprek waarin een eerste basis voor 
vertrouwen werd gelegd.  
 
Een meerderheid van de respondenten gaf aan deze gesprekken om verschillende redenen 
prettig te vinden. Sommigen vertelden voor de eerste keer hun volledige levensverhaal en 
ervoeren dat als verhelderend. Anderen vonden het prettig om eens een keer alles te kunnen 
vertellen, zonder onderdelen uit hun leven (zoals de prostitutie-ervaring) weg te laten. Eén 
respondent had nog nooit tegen iemand verteld dat zij in de prostitutie had gewerkt. Vlak 
voordat ik bij haar kwam voor het eerste gesprek, belde ze mij om te vertellen dat zij haar 
ervaring in de prostitutie aan haar vriend had verteld. Nadat zij op mijn oproep had 
gereageerd en een afspraak had gemaakt, had zij nagedacht. Zij realiseerde zich dat zij mij een 
deel van haar verleden ging vertellen terwijl haar eigen vriend van niets wist en hij haar het 
meest na staat. Dus besloot ze het eerst aan haar vriend te vertellen. Tot haar opluchting 
reageerde hij goed.  
Een aantal respondenten heeft mij na het eerste gesprek uit eigen beweging gebeld om 
wijzigingen in hun verhaal door te geven. Dat waren wijzigingen in de trant van een correctie 
op de verdiensten in het werk, het aantal jaren dat zij hadden gewerkt of wanneer of hoe vaak 
zij waren verhuisd. Het gaf aan dat het gesprek nawerkte bij de respondenten en zij hun best 
hadden gedaan een coherent en volledig beeld te geven van hun leven.  
 
Alle gesprekken van de eerste ronde interviews zijn integraal uitgewerkt. Daarna is van ieder 
gesprek een samenvatting gemaakt aan de hand van de itemlijst. Deze samenvattingen zijn op 
twee manieren geanalyseerd. In de eerste plaats is een analyse gemaakt van de onderwerpen 
waarvan de respondenten zelf aangaven dat deze beïnvloed zijn door hun ervaring in de 
prostitutie. Ten tweede zijn de overeenkomsten en verschillen in de verhalen geanalyseerd. 
Omdat de respondenten in de eerste interviewronde specifieke onderwerpen naar voren 
brachten die niet altijd onderdeel uitmaakten van de itemlijst, is ervoor gekozen om deze 
onderwerpen in de tweede interviewronde verder te verkennen aan de hand van een 
vragenlijst.  
Aan de hand van deze vragenlijst werd in de tweede interviewronde enerzijds teruggekomen 
op onderwerpen die door de respondenten zelf in de eerste gesprekken impliciet of expliciet 
waren aangesneden, zoals (zelf)vertrouwen, de invloed van prostitutie op het verdere 
arbeidsverloop, relaties, seksualiteit en ‘life events’ (gebeurtenissen in het leven van iemand 
die een diepe indruk hebben gemaakt zoals een ernstige ziekte of de dood van een nabij 
persoon). Tegelijkertijd ging ik in op de invloed van de ervaring in de prostitutie op de 
identiteitsontwikkeling en de reflecties hierop van de respondenten.  
 
 
 
 

                                                
28 In de voorfase van dit onderzoek heb ik een aantal interviews met mannelijke prostitués gehouden. 
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2.4.2. De tweede ronde interviews 
De tweede ronde interviews is ongeveer een jaar na de eerste interviewronde gehouden. Ook 
deze tweede ronde interviews vond plaats bij de respondenten thuis. Bij binnenkomst vertelde 
ik hoe het onderzoek het afgelopen jaar was verlopen en op welk punt in het onderzoek ik op 
dat moment was. Ik informeerde hoe zij het vorige gesprek hadden ervaren. Vervolgens gaf ik 
een samenvatting van het eerste interview en verzocht ik de respondent deze te lezen, te 
becommentariëren en eventuele correcties aan te brengen. De samenvatting had een tweeledig 
doel: ik vond het belangrijk om iets terug te geven voor de moeite die de respondenten namen 
om met mij meerdere langdurige gesprekken aan te gaan. Daarnaast had het als doel om het 
laatste gesprek weer in herinnering te brengen en daarop te kunnen voortbouwen. De 
respondenten stelden deze samenvatting op prijs. Zij vonden de samenvatting een goede 
weergave van hun leven en wilden het graag bewaren. Slechts drie respondenten wilden dat ik 
de samenvatting na het gesprek weer meenam: twee omdat zij niet wilden dat hun partner het 
zou lezen en één omdat het voor haar een afgesloten periode uit haar leven was, die zij niet 
onverwacht weer in huis wilde tegenkomen.  
 
Vervolgens lichtte ik de vragen van de tweede interviewronde toe. De concentratie van de 
respondenten was groot: het waren geen gemakkelijk te beantwoorden vragen, maar ieder 
deed haar best om zo volledig mogelijk te antwoorden. De respondenten gaven aan dat ze de 
vragen een verdieping van het eerste gesprek vonden. Een aantal respondenten gaf aan de 
vragen af en toe moeilijk te vinden. Omdat de vragen redelijk abstract waren, was het voor 
hen af en toe moeilijk om deze vragen in de directe ervaring van het eigen leven te plaatsen. 
 
In de tweede interviewronde was er een andere wisselwerking tussen de respondent en 
onderzoeker dan in de eerste: mijn houding was veranderd van een luisterende naar een meer 
vragende. In plaats van één centrale vraag aan het begin van het gesprek, zoals de eerste keer, 
legde ik de respondenten nu 41 open vragen voor. In het gesprek sprong ik soms over op 
vragen verderop in de vragenlijst of keerde ik terug naar een eerder gestelde vraag, 
afhankelijk hoe het gesprek verliep. De vragenlijst werd uiteindelijk bij ieder gesprek in zijn 
geheel doorlopen. 
 
Na deze tweede interviewronde zijn weer alle interviews integraal uitgewerkt. Alle integrale 
teksten uit de eerste en tweede interviewronde zijn in Winmax, het kwalitatieve 
analyseprogramma voor de sociale wetenschappen, ingevoerd en gecodeerd. Aan de hand van 
deze coderingen zijn de onderzoeksgegevens geanalyseerd (zie voor de codelijst bijlage 4). 
Alle citaten van alle respondenten zijn ondergebracht bij één of meerdere codes. De codelijst 
die in Winmax is gebruikt, is een combinatie van de itemlijst van de eerste interviewronde en 
de vragenlijst van de tweede interviewronde. Het doel van de codelijst was om 
overeenkomstige en onderscheidende elementen te ontdekken in de verhalen van de 
respondenten. In dit onderzoek is dus zowel gebruik gemaakt van de levensverhalen in hun 
geheel, als van de onderdelen hieruit, via de codelijst. De analyse van de eerste twee 
interviewrondes gaf een duidelijk beeld van de wijze waarop de respondenten vonden dat zij 
veranderd waren als gevolg van hun ervaring in de prostitutie en de invloed die dit had gehad 
op hun identiteitsontwikkeling. In dit proces bleek ik van veronderstellingen uit te zijn 
gegaan, die soms niet bleken te kloppen. Zo dacht ik bijvoorbeeld dat de onderwerpen 
flexibiliteit en discipline die in de eerste gesprekken – de levensverhalen – naar voren 
kwamen en ook in andere onderzoeken worden genoemd (vgl. Leopold e.a., 2001), 
vaardigheden zijn die in de prostitutie worden ontwikkeld. In de tweede interviewronde 
bleken deze onderwerpen voor de respondenten niet verbonden te zijn aan de ervaring in de 
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prostitutie. Met andere woorden: de respondenten vonden zichzelf al dan niet flexibel of 
gedisciplineerd, maar waren van mening dat dit een eigenschap betrof die al voor de 
prostitutie aanwezig was en door de prostitutie niet wezenlijk was veranderd.  
 
2.4.3. De derde ronde interviews 
In de derde interviewronde zijn de geconstrueerde levensverhalen en de onderscheidende 
elementen hieruit, in de vorm van stellingen, aan de respondenten voorgelegd. Na de eerste 
twee gespreksrondes, de codering en de eerste analyses van de gegevens met behulp van 
Winmax, vormde zich de idee dat er basishoudingen te onderscheiden zijn in de manier 
waarop de respondenten met hun ervaring in de prostitutie omgingen. De respondenten zijn 
aan de hand van verschillende onderwerpen (vertrouwen, risico, stigma, et cetera) in groepen 
ingedeeld. Telkens kwam min of meer dezelfde indeling naar voren. Deze basishoudingen had 
ik nog niet heel duidelijk geëxpliciteerd; ze hadden meer de vorm van te onderscheiden 
groepen van overeenkomstige opvattingen en attitudes. Als deze zouden worden herkend door 
de respondenten, zou dat richtinggevend kunnen zijn voor de verdere analyse van het 
onderzoeksmateriaal. Dit eerste beeld heb ik daarna vastgelegd in exemplarische 
geconstrueerde levensverhalen. Deze levensverhalen heb ik vervolgens voorgelegd aan de 
respondenten om te controleren of de keuze voor deze basishoudingen adequaat was. De 
meest opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de levensverhalen zijn ook 
weergegeven aan de hand van een aantal stellingen.  
 
Deze derde ronde interviews, waarin de geconstrueerde levensverhalen en de stellingen aan 
zes respondenten werden voorgelegd, was bedoeld als controle op de weergave van de 
interpretaties en analyses uit de eerdere gesprekken. Bij de controle op de geconstrueerde 
levensverhalen was de centrale vraag of de respondenten zich konden herkennen in de lijn van 
het geconstrueerde verhaal. Bij de stellingen ging het om de vraag of de respondenten zich 
herkenden in het verschillende opvattingen en attitudes die werden weergegeven. Naast de 
stellingen heb ik zes levensverhalen aan de respondenten voorgelegd. Daarna heb ik een 
verdere analyse op de onderzoeksresultaten gepleegd, die in hoofdstuk 5 is weergegeven. 
Uiteindelijk bleek het eindresultaat een typologie te zijn met drie hoofdprofielen en 5 
subprofielen.  
 
Nadat een afspraak met de respondenten was gemaakt, werd het geconstrueerde levensverhaal 
per post verzonden of gemaild, zodat de respondent de tijd had om deze voor de afspraak te 
lezen. De stellingen werden ter plaatse voorgelegd. De terugkoppeling van de levensverhalen 
en stellingen werd zeer op prijs gesteld door de respondenten: niet alleen voelden zij zich 
serieus genomen omdat de interpretatie van de onderzoeker opnieuw bij hen werd gecheckt, 
ook vonden zij het prettig om bij de volgende stap in het onderzoek betrokken te worden en 
riep het opnieuw bezinning op over hun eigen leven en ervaring. 
 
De levensverhalen riepen over het algemeen zeer veel herkenning op bij de geïnterviewde 
respondenten. Geen van hen had moeite om het verhaal te bezien als exemplarisch voor een 
groep, hoewel feitelijkheden uiteraard niet volledig kloppend waren voor hen als persoon. 
Tijdens het lezen gingen zij vaak verder in op de onderwerpen die in de levensverhalen de 
revue passeerden: zij gaven aanvullingen, vertelden anekdotes of gaven aan waar zij andere 
formuleringen meer adequaat zouden vinden. Eén respondent stelde dat zij het verhaal wat 
zwak vond. Hoewel zij de geschetste visie op zich wel herkende, sprak er voor haar 
onvoldoende kracht uit. Zij weet dit ten dele aan de wijze waarop het verhaal was 
opgeschreven (minder krachtig dan zij zichzelf voelde) en deels aan het verhaal zelf. 
Pertinente onjuistheden werden niet geconstateerd door de respondenten. Wel werden de 
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verhalen soms aangevuld of zinnen geherformuleerd. Wanneer dit te maken had met de 
persoonlijke omstandigheden of voorkeur, is dat niet verwerkt in de verhalen. Waar de 
aanvulling een verduidelijking was van wat al in de verhalen stond of een aanvulling die voor 
de groep als geheel gold, is dit wel verwerkt.  
 
De respondenten werd gevraagd aan te geven welke stelling het meest aansloot op hun eigen 
opvattingen en deze keuze toe te lichten. Deze toelichting verschafte vaak meer informatie 
dan de keuze op zich. Een aantal voorbeelden kan dit verduidelijken. In sommige gevallen 
kozen de respondenten meerdere antwoorden. Een conclusie zou dan kunnen zijn dat de 
stellingen of de onderwerpen waarover de stellingen gingen, niet voldoende onderscheidend 
vermogen hadden. Wanneer ik een toelichting op de antwoorden vroeg, antwoordde de 
respondent echter dat de antwoorden op verschillende tijdstippen in haar leven golden en ze er 
daarom meer had gekozen. Bijvoorbeeld bij de vraag naar veranderingen op het gebied van 
liefde en seksualiteit antwoordde een respondent zowel dat zij deze twee kon scheiden, als dat 
zij vond dat het bij elkaar hoort. In haar toelichting gaf zij aan dat zij de eerste opvatting 
aanhing of probeerde aan te hangen op het moment dat zij in de prostitutie werkte en de 
tweede op dit moment. Haar antwoord bleek vervolgens wel aan te sluiten bij die van ‘haar’ 
groep. Er is namelijk gekeken naar de opvattingen van de respondenten op het moment van 
onderzoek, dus als ex-prostituee. Dit onderzoek richt zich immers op ex-prostituees en niet op 
vrouwen die nog in de prostitutie werken. 
In andere gevallen kozen respondenten wel één antwoord, maar niet het antwoord dat de 
onderzoeker verwachtte. Ook dit zou een omissie kunnen zijn. In de toelichting die zij gaven 
op de verschillende opties, bleek echter dat in een aantal gevallen zij het betreffende antwoord 
zó vanzelfsprekend vonden (´dat weten we nou wel´, ´dat is vanzelfsprekend´, ´daar hoeven 
we het niet meer over te hebben´), dat ze dat antwoord niet meer gaven en een antwoord 
kozen dat, naar hun mening, minder vanzelfsprekend was.  
Als laatste werd een uitspraak soms anders geïnterpreteerd dan ik het bedoelde of sloot de 
toon niet aan. Daardoor werd de uitspraak niet gekozen maar de inhoud gold wel. Eén stelling 
was: ‘Prostitutie is werk’. Daarop reageerde bijna iedere respondent met het antwoord 
“Natuurlijk!”. In de toelichting bleek dat de respondenten een scherp onderscheid maakten 
tussen het begrip werk in de zin van geld verdienen en het begrip beroep, in de zin van het 
gevoel hebben bezig te zijn met een carrière of met een maatschappelijk geaccepteerde vorm 
van werk. 
 
Bij twee onderwerpen, doel- en handelingsbewustzijn en zelfvertrouwen, waren de 
antwoorden van een aantal respondenten wel degelijk anders dan verwacht. In de eerste 
gesprekken gaven veel respondenten aan dat zij, toen zij begonnen met het werk in de 
prostitutie, niet wisten welke consequenties dit voor hen zou hebben en dat zij zich, soms pas 
later, realiseerden dat de keuze voor prostitutie niet alleen voort was gekomen uit financiële 
overwegingen. Dit benoemden zij in een aantal gevallen als een – bewust of onbewust – doel 
van prostitutie. Deze informatie is verwerkt onder het onderwerp ‘doel- en 
handelingsbewustzijn’. Bij de stellingen over dit onderwerp kozen bijna alle respondenten 
voor de stelling dat zij pas later hebben ontdekt wat prostitutie voor hen heeft betekend. De 
eerste stelling waarin werd beweerd: ´Ik wist wat ik in de prostitutie zocht´, werd alleen 
gekozen om de financiële doelstelling aan te geven. Dit benadrukte het feit dat de ervaring in 
de prostitutie voor de respondenten niet beperkt bleef tot alleen financiële gevolgen, maar dat 
dit een bepaalde mate van zelfreflectie vroeg. Deze nuancering en reflectie zijn meegenomen 
in de verdere analyse. Bij de stellingen rondom het onderwerp ‘zelfvertrouwen’ gaf een aantal 
respondenten aan zich in meerdere stellingen te herkennen. In hoofdstuk 5 zal worden 
aangegeven dat alle respondenten vertellen meer zelfvertrouwen door hun werk in de 
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prostitutie te hebben gekregen, in de vorm van een algemeen gevoel van zekerheid. Echter, 
door de respondenten werd daarnaast ook nog op verschillende manieren ingegaan op hoe 
prostitutie invloed heeft gehad op hun zelfvertrouwen. In hun antwoord bij de stellingen 
gingen zij op beide varianten in.  
 
2.5. De respondenten 
In paragraaf 2.3. is aangegeven dat een kwalitatieve onderzoeksstrategie betekent dat er op 
een bepaalde manier met de werving van respondenten wordt omgegaan. Dit onderzoek richt 
zich dus op een bepaalde selecte groep, namelijk die ex-prostituees die over hun ervaring in 
de prostitutie willen en kunnen vertellen. Binnen deze groep is echter sprake van een 
behoorlijke diversiteit. Om twee redenen geef ik hieronder een overzicht van een aantal 
achtergrondgegevens van de respondenten. De eerste is om de lezer de mogelijkheid te geven 
zich een globaal beeld te vormen van de groep vrouwen, wiens verhalen de basis vormen van 
dit onderzoek. Wie zijn zij, waar komen zij vandaan, hoe oud zijn ze, wat hebben ze nog meer 
gedaan dan werken in de prostitutie?  
Ten tweede wordt onderstaand overzicht gegeven om de lezer de kans te bieden zelf te 
oordelen in hoeverre de groep respondenten representatief is. We zouden kunnen 
veronderstellen dat het, voor de vragen die in dit onderzoek worden gesteld, uitmaakt of 
iemand lang of kort in de prostitutie heeft gewerkt. Dat het uitmaakt wáár iemand heeft 
gewerkt, in een club of op straat. Dat het verschil maakt welk opleidingsniveau of welke 
leeftijd iemand heeft of dat iemand in een stedelijke of landelijke omgeving heeft gewerkt of 
woont.  
 
De gegevens uit dit onderzoek komen van veertig vrouwelijke respondenten, die als prostituee 
hebben gewerkt. De gemiddelde leeftijd van de respondenten ten tijde van het eerste interview 
was 39 jaar. De jongste respondent was 19 jaar en de oudste was 75 jaar. De respondenten 
wonen verspreid over heel Nederland. Behalve de provincies Zeeland en Friesland zijn 
mensen in alle provincies geïnterviewd. Zij zijn zowel woonachtig in dorpen, als in 
middelgrote en grote steden. In de weergave van opleidings- en beroepsniveaus die hieronder 
wordt gepresenteerd, heb ik heb ervoor gekozen om te werken met classificaties van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze classificaties hebben als voordeel dat zij 
zowel bij opleiding als bij beroep het niveau weergeven, maar niet de specifieke kenmerken 
van de respondenten.  
 
Op het moment van de gegevensverzameling (2002 - 2004) heeft meer dan de helft van de 
respondenten (23) een voortgezette opleiding afgerond, in de vorm van middelbaar 
beroepsonderwijs variërend van een fulltime duur van één jaar tot drie jaar29. Als gekeken 
wordt naar wat de hoogst gevolgde opleiding is zonder dat deze is afgerond, stijgt het 
opleidingsniveau. De grootste groep respondenten (23) is dan tenminste aan een middelbare 
beroepsopleiding met de duur van drie jaar begonnen of aan een hogere beroepsopleiding. Bij 
afronding van de interviews volgden negen respondenten een opleiding.  
 
 

                                                
29 Voor het categoriseren van de opleidingen is gebruik gemaakt van de Standaard Onderwijsindeling 1998: 
Editie 2000/'01. Het gaat om de derde editie 2000/'01 van de opleidingsniveaus van de SOI-98 en de lijst met ca. 
12 duizend opleidingsbenamingen, voorafgegaan door SOI-code en opleidingsnummer van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Waar geen duidelijkheid bestond over het niveau van de gevolgde opleiding of cursus (en niet 
als zodanig terug te vinden in de CBS-classificatie), is gekeken naar de tijdsduur van de opleiding/cursus en/of 
soortgelijke opleidingen binnnen de bovengenoemde lijst en/of het vereiste startniveau voor deze opleiding en is 
de respondent een niveau hoger dan het startniveau ingeschaald (als ze de opleiding heeft afgemaakt). 
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Onderwijsniveaus 

Hoogst 
afgerond 

Hoogst 
gevolgd  

Nu 
volgend 

    1) Onderwijs aan kleuters 0 0 0 
    2) Lager onderwijs 9 2 0 
    3) Voortgezet onderwijs, lagere trap  
        (w.o. mavo en v(m)bo) 

3 6 
 

1 

4.1.) Voortgezet onderwijs, hogere trap, kort  
(w.o. beroepsonderwijs met fulltime duur van max. 1 jaar) 

5 
 

3 
 

3 

4.2.) Voortgezet onderwijs, hogere trap, middellang  
(w.o. beroepsonderwijs van 13 maanden tot 3 jaar en havo) 

8 
 

5 
 

0 

4.3.) Voortgezet onderwijs, hogere trap, lang  
(w.o. beroepsonderwijs tenminste drie jaar en vwo) 

10 
 

10 
 

2 

    5) Hoger onderwijs, eerste trap 
(w.o. hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs tot propedeuse,) 

4 
 

13 
 

1 

    6) Hoger onderwijs, tweede trap 
(w.o. wetenschappelijk onderwijs na propedeuse tot en met 
doctoraal examen en post-hbo) 

1 
 

1 
 

2 

    7) Hoger onderwijs, derde trap 
(w.o. promotie, postdoctoraal) 

0 0 0 

Totaal 40 40 9 
Tabel 3: onderwijsniveaus respondenten 

 
Aan de respondenten is gevraagd wat hun (beroepsmatige) tijdsbesteding was op drie 
verschillende momenten in hun leven: op het moment dat zij besloten in de prostitutie te gaan 
werken, direct nadat zij gestopt zijn met het werk in de prostitutie en op het moment van het 
laatste interview. Gemiddeld betreft dit een periode van vijftien jaar30. Het onderstaand 
overzicht31 geeft een overzicht van de (beroeps)niveaus op deze drie momenten. Hierbij moet 
bedacht worden dat de respondenten tussen de drie ondervraagde momenten andere banen 
hebben gehad (zowel op een hoger als lager niveau). In die zin is de specifieke tijdsbesteding 
dus een momentopname. Dit geldt minder voor opleiding en beroepsniveau, omdat deze twee 
minder variabel zijn. Het veranderen van het opleidingsniveau vergt immers een redelijke 
tijdsinvestering. In de loop van vijftien jaar volgen steeds zo’n tien respondenten een 
opleiding (niet steeds dezelfde respondenten overigens). Elf respondenten volgden een 
opleiding op het moment dat zij in de prostitutie gingen werken. Hiervan hebben vier 
respondenten deze afgemaakt tijdens hun werk in de prostitutie; twee respondenten hebben 
hun opleiding als gevolg van hun werk in de prostitutie afgebroken en geen nieuwe meer 
gevolgd; vier respondenten hebben ook hun opleiding door hun werk in de prostitutie 
afgebroken maar deze of een andere opleiding later weer vervolgd en één respondent heeft 
haar opleiding afgebroken om andere redenen dan prostitutie.  
 
 
 

                                                
30 De respondenten hadden ten tijde van het onderzoek gemiddeld acht jaar in de prostitutie gewerkt en waren 
zeven jaar gestopt. 
31 Voor het categoriseren van de beroepen is gebruik gemaakt van de Standaard Beroepen Classificatie 1992 
(SBC-92), codelijst van beroepen van SBC-92, de systematische lijst van beroepen en overleg met het CBS (Jan 
Oud) over de classificaties van zelfstandig ondernemer (ingeschaald op middelbaar beroepsniveau) en huisvrouw 
(geen aparte categorie binnen de CBS-classificering), wel in deze inschaling, onder lagere algemeen verzorgende 
beroepen.   
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Beroepsniveau Voor de 
prostitutie 

Direct na de 
prostitutie 

Bij het laatste 
interview 

Elementaire beroepen (w.o. ook 
prostituee) 

1 2 5 

Lagere beroepen 11 7 10 
Middelbare beroepen 2 6 12 
Hogere beroepen 1 1 4 
Onderwijs volgend 11 10 9 
Werkloos en/of 
huisvrouw/moeder 

11 5 5 

WAO 0 5 7 
AOW 0 0 1 
Overig (opvangtehuis, net terug 
uit buitenland, zwanger, 
verslaafd, psychiatrische 
inrichting, therapie, partner) 

6 12 0 

Totaal 4332 4833 5334 
Tabel 4: beroepsniveaus respondenten 

 
Het bovenstaande overzicht geeft een eerste indruk in welke beroepen en op welke niveaus de 
respondenten werkzaam waren en nu zijn. Het geeft echter geen inzicht in de individuele 
verschuivingen die zich, in gemiddeld vijftien jaar, hebben voorgedaan.  
 
In hoeverre kunnen we spreken van stijgende en dalende lijnen in de maatschappelijke 
carrières van de respondenten voordat zij in de prostitutie gingen werken en ten tijde van het 
laatste interview?35 Als op individueel niveau de ontwikkeling van het beroepsniveau wordt 
beoordeeld, kan op basis van de onderzoeksgegevens geconcludeerd worden dat bijna de helft 
van de respondenten een stijgende lijn in haar carrière heeft en iets meer dan een kwart een 
dalende lijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Twee respondenten hadden een (drie-)dubbele tijdsbesteding voordat zij als prostituee gingen werken. De ene 
combineerde het moederschap met een baan, de ander combineerde een verslaving met een baan en een 
opleiding. 
33 Acht respondenten vervullen meerdere functies ten tijde van het stoppen met het werken in de prostitutie: één 
combineerde werk en opleiding, bij vier respondenten was de partner de reden om te stoppen, dit combineerden 
zij met het oppakken van werk of opleiding, twee respondenten combineerden een uitkering met werk of 
opleiding en één respondent combineerde therapie met werk. 
34 Dertien respondenten vervullen meerdere functies: negen respondenten volgen een cursus of opleiding naast 
hun werk. Een respondent heeft twee banen, één respondent combineert een baan met (af en toe) werk in de 
prostitutie, één respondent combineert een WAO-uitkering met (af en toe) werk in de prostitutie en één 
respondent combineert een WAO-uitkering met een baan. 
35 Wanneer de respondenten een dubbele functie vervulden, is de belangrijkste/ meest tijdvullende functie 
genomen als uitgangspunt in de telling.  



 36 

 
 
Stijgend niveau: 
Van onderwijs naar beroep   6 
Van werkloos naar beroep   5 
Verschuiving van lager beroep naar hoger beroep   3 
Van werkloos naar huisvrouw/moeder   1 
Van zwanger/werkloos naar beroep   1 
Van buitenland/reizen naar beroep   1 
Van verslaafd naar werkloos (en niet verslaafd)   1 
Van opvangtehuis naar beroep   1 
Totaal 19 

Tabel 5a: individuele ontwikkeling, stijgend niveau 
 
Gelijkblijvend niveau: 
Beroep op hetzelfde niveau   6 
Van psychiatrische inrichting naar WAO   1 
Totaal   7 

Tabel 5b: individuele ontwikkeling, gelijkblijvend niveau 
 

Dalend niveau: 
Van onderwijs naar beroep36   3 
Van beroep naar WAO   3 
Van werkloos naar WAO   2 
Van beroep naar werkloos   1 
Van onderwijs naar werkloos   1 
Van onderwijs naar WAO   1 
Totaal 11 

Tabel 5c: individuele ontwikkeling, dalend niveau 
 
Onvergelijkbaar niveau: 
Van beroep naar huisvrouw/moeder   1 
Van huisvrouw/moeder naar beroep   1 
Van huisvrouw/moeder naar AOW   1 
Totaal   3 

Tabel 5d: individuele ontwikkeling, onvergelijkbaar niveau 
 
De gemiddelde leeftijd waarop de respondenten voor de eerste keer zijn begonnen met werken 
in de prostitutie is 23 jaar. De respondent, die als jongste begon met het werken in de 
prostitutie, begon op haar dertiende jaar; degene die als oudste begon, deed dat toen zij 36 jaar 
was. Bijna alle respondenten zijn met hun werk in de prostitutie begonnen tussen hun 
zestiende en dertigste jaar:  
 
 
 
 

                                                
36 Van de negen respondenten die in de loop van de tijd een verschuiving van onderwijs naar beroep hebben 
doorgemaakt, zijn er drie respondenten die een verschuiving hadden van hoger onderwijs, eerste trap naar een 
elementair of lager beroepsniveau. Dit is ingedeeld bij de dalende lijn.  
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Beginnen voor 15 jaar   1 
Beginnen 16-20 jaar 13 
Beginnen 21-25 jaar 13 
Beginnen 26-30 jaar 12 
Beginnen 31-35 jaar   0 
Beginnen 36-40 jaar   1 
Totaal 40 

Tabel 6: startleeftijd prostitutie 
 
De respondenten zijn op verschillende plaatsen begonnen met werken: 
 
Raam   9 
Club   9 
Privéhuis   6 
Straat   6 
Escort   5 
Overig (flatje, massagesalon)   5 
Totaal 40 

Tabel 7: werkplaatsen prostitutie 
 
De meeste respondenten hebben verschillende werkplekken gekend. Wanneer men eenmaal 
gewend was, werd verder gekeken en uitgeprobeerd welke plek het beste bij de persoon past. 
Iedere werkplek vraagt een andere aanpak (werving klanten, omgang met collega´s, baas of 
werken als zelfstandige). Soms ook zijn vrouwen op verschillende plekken gaan werken 
omdat een eerdere plaats niet beviel. In andere gevallen vond men het belangrijk veelvuldig 
van werkplek te wisselen omdat de angst voor herkenning door bekenden groter werd als 
langer op één vaste plek werd gewerkt. Een andere belangrijke reden om van werkplek te 
wisselen was het feit dat een nieuw gezicht vaak meer klanten trekt.  
Hoewel de straat steeds minder toegankelijk en aantrekkelijk is geworden als werkgebied 
(door bijvoorbeeld invoering van pasjes en sluitingen van tippelzones), was dat in de tijd dat 
de respondenten werkten nog niet altijd het geval. Tien vrouwen hebben dan ook op straat 
gewerkt. Voor één respondent is dat ook haar enige werkplek geweest. Dit was in het 
buitenland. De overigen hebben meestal vrij kort op straat gewerkt (een paar dagen of weken) 
en zijn daarna ergens anders gaan werken of gestopt met het werk. 
De meeste vrouwen hebben alleen in Nederland in de prostitutie gewerkt. Vijf respondenten 
hebben ook in het buitenland (binnen Europa of op de Nederlandse Antillen) gewerkt. In 
Nederland hebben de respondenten in alle provincies, behalve Zeeland, gewerkt. 
 
Gemiddeld kwamen de vrouwen na acht jaar werken in de prostitutie tot het besluit om 
definitief met dit werk te stoppen. Degene die het kortst heeft gewerkt, deed dat vier 
maanden. Degene die het langst heeft gewerkt, heeft dat dertig jaar gedaan. Meer dan de helft 
van de respondenten heeft tussen de twee en tien jaar gewerkt: 
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Aantal jaren gewerkt: ≤ 1 jaar37    8 
Aantal jaren gewerkt: 2 – 5 13 
Aantal jaren gewekt: 6 – 10   9 
Aantal jaren gewerkt: 11 – 15   3 
Aantal jaren gewerkt: 16 – 20   3 
Aantal jaren gewerkt: > 20   4 
Totaal  4038 

  Tabel 8: aantal jaren in prostitutie gewerkt 
 
Werk in de prostitutie overlapte voor een aantal respondenten uit dit onderzoek ander werk. 
Ook heeft iedere respondent periodes gekend waarin zij meer of minder heeft gewerkt of een 
paar dagen, weken of maanden tijdelijk is gestopt met het werk in de prostitutie. Voor de 
meesten was dat onderdeel van de werkroutine. Sommige respondenten kunnen duidelijk 
onderscheiden periodes van werken aangeven. Een redelijk grote groep (vijftien 
respondenten) had tijdens haar werk in de prostitutie een andere baan, deed vrijwilligerswerk 
of volgde een opleiding. Een aantal anderen (vijf respondenten)39 had een uitkering tijdens 
haar werk in de prostitutie. Zowel werk, opleiding en uitkering hadden als doel om voor de 
buitenwereld een verklaring te hebben voor de tijdsbesteding en verdiensten. Daarnaast 
vonden sommige respondenten het belangrijk om de opleiding of het werk van voor de 
prostitutie voort te zetten of werd het werk in de prostitutie (en de inkomsten) alleen gebruikt 
als aanvulling hierop. 
 
De respondenten vonden het vaak zwaar om naast hun werk in de prostitutie een andere, 
tijdsintensieve, activiteit te hebben. Dat had niet alleen te maken met de onregelmatige en 
vaak late werktijden van de prostitutie die niet aansloten op de regelmatige tijden van de 
andere activiteiten. Ook speelde mee dat met de andere activiteit – in ieder geval relatief 
gezien - vaak minder geld werd verdiend. Telkens opnieuw werd de afweging gemaakt of het 
wel lonend was. Voor de respondenten die prostitutie een tijdlang als enige activiteit hebben 
gehad, waren dit dan ook de twee overwegingen om op een gegeven moment hun opleiding of 
baan te beëindigen en alleen in de prostitutie te werken. 
 
De veertig respondenten zijn gemiddeld zeven jaar geleden gestopt met hun werk in de 
prostitutie. Degene die het langst is gestopt, deed dat al 37 jaar geleden. De spreiding in 
leeftijd bij het stoppen met het werken is groter dan de spreiding bij het beginnen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 Bij het berekenen van de gemiddelden in het aantal jaren dat respondenten gewerkt hebben, is zes maanden en 
meer naar boven afgerond en minder dan zes maanden naar beneden. In deze gemiddelde berekening is één 
respondent (die minder dan zes maanden in totaal heeft gewerkt) op 0 uitgekomen. 
38 Waarbij voor twee respondenten die nog werkten het aantal gewerkte jaren tot het eerste interview is genomen. 
39 Vijf respondenten hebben gedurende de gehele periode dat zij in de prostitutie werkten een uitkering gehad; 
sommige anderen hebben een tijdje een uitkering gehad en deze na verloop van tijd opgezegd of juist na verloop 
van tijd aangevraagd. Hieronder valt ook een aantal respondenten die op een gegeven moment in aanmerking 
kwamen voor een WAO-uitkering.  
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Stoppen 16-20 jaar   4 
Stoppen 21-25 jaar 10 
Stoppen 26-30 jaar   7 
Stoppen 31-35 jaar   6 
Stoppen 36-40 jaar   7 
Stoppen na 40 jaar   6 
Totaal  4040 

Tabel 9: leeftijd beëindiging prostitutie  
 

De respondenten hebben allen het idee dat zij ruimer konden leven van het geld dat zij met 
prostitutie verdienden dan dat zij daarvoor konden. Enerzijds is dit beeld reëel. Het overgrote 
deel van de respondenten betaalde geen belasting over haar verdiensten uit de prostitutie. Het 
verdiende geld kon voor 100% worden uitgeven. Anderzijds heeft dit beeld ook te maken met 
het feit dat het geld dat in de prostitutie wordt verdiend, direct in de portemonnee zit. Dit heeft 
een andere gevoelswaarde dan geld dat maandelijks bijvoorbeeld via een loonstrookje 
binnenkomt. Die gevoelswaarde betreft niet alleen de – snelle en directe – wijze waarop het 
geld binnenkomt, maar ook de manier waarop het geld wordt verdiend: met prostitutie. 
Sommige respondenten hebben hierbij onprettige gevoelens en gaven het daarom des te 
sneller uit. Daarnaast waren de meeste respondenten relatief jong toen zij het geld verdienden 
en hadden zij weinig of geen ervaring met een inkomen: in zulke gevallen lijken verdiensten 
soms meer dan ze zijn. Dat geldt te meer omdat het binnenkomen van het geld geen regelmaat 
kent: soms werd ineens veel geld verdiend en soms weinig. De dagen waarop ‘een smak geld’ 
werd verdiend, blijven gemakkelijker hangen in het geheugen dan de dagen die weinig of 
niets opleverden.  
 
De meeste respondenten gingen er financieel op achteruit toen zij stopten met werken in de 
prostitutie. Vaak hadden zij wel geïnvesteerd in luxeartikelen, zoals huishoudelijke apparatuur 
en kleding en soms hadden zij een kleine buffer voor de eerste maand(en) nadat zij gestopt 
waren. Structureel was er voor het grootste deel van de respondenten op financieel gebied 
echter niets veranderd ten opzichte van hun financiële situatie voor de prostitutie. De meeste 
respondenten hadden zich ten doel gesteld om van hun verdiensten in de prostitutie te sparen, 
maar slechts weinigen is dit gelukt. Naast het ontbreken van een duidelijk doel voor het 
sparen en het feit dat de verleiding om zich een luxer leefpatroon aan te meten meestal niet 
werd weerstaan, had het niet kunnen sparen ook te maken met het gegeven dat de meesten het 
werk zwart hebben gedaan. Het geld dat zij verdienden, konden zij niet op een legitieme wijze 
sparen of besteden. Elf vrouwen hebben tijdens hun werk in de prostitutie geld gespaard 
(tienduizenden guldens41); hiervan hebben vijf respondenten dit geld ook kunnen behouden. 
De overige zes zijn hun spaargeld kwijtgeraakt omdat zij het niet op een volledig legitieme 
manier vast hadden gezet.  
 
2.6. Ter afronding 
In dit hoofdstuk heb ik mijn onderzoeksstrategie weergegeven. Ook heb ik een beeld van de 
respondenten geschetst. Dit beeld laat zien dat er een behoorlijke verscheidenheid bestaat. 
Desondanks weten we verder nog maar weinig van de respondenten. In het volgende 
hoofdstuk maak ik een overstap naar het empirisch materiaal en laat ik zien wat de 
respondenten zelf te zeggen hebben en hoe hun verhalen eruit zien.  

                                                
40 Waarbij voor degenen die nog werken de leeftijd bij het eerste interview is genomen. 
41 De respondenten werkten in de tijd van de gulden, niet die van de euro. 



 40 

Hoofdstuk 3 Levensverhalen van ex-prostituees 
 
3.1. Inleiding 
Dit onderzoek is gebaseerd op de levensverhalen van veertig respondenten. Uit deze 
levensverhalen komt een veelheid en verwevenheid van verschillende facetten van het leven 
van de respondenten naar voren, die door hen verbonden worden aan de ervaring in de 
prostitutie. De vraag is op welke wijze ik deze levensverhalen een plaats kan geven in de 
analyse en de uiteindelijke weergave van het onderzoeksmateriaal.  
 
Ik realiseer mij dat het niet mogelijk is om veertig individuele levensverhalen te presenteren.  
Wanneer ik echter een paar levensverhalen van individuele respondenten weergeef, wordt de 
totale rijkdom van de verhalen van de respondenten ernstig gereduceerd42. Deze 
levensverhalen zouden hooguit een beperkte en tot op zekere hoogte willekeurige 
voorbeeldfunctie vervullen (en ook deze verhalen had ik vanwege de omvang moeten 
inkorten). Ik heb mij daarom de vraag gesteld of het mogelijk is om levensverhalen te 
construeren die overeenkomen met de groepen van overeenkomstige opvattingen en attitudes 
van de respondenten ten opzichte van hun ervaring in de prostitutie, zoals ik in paragraaf 
2.4.3. aangaf, én die tegelijkertijd een goede afspiegeling bieden van het totale materiaal. Dit 
is mogelijk gebleken. Met deze aanpak heb ik ten eerste als doel de hierboven genoemde 
samenhang te bewaren. Ten tweede wil ik een eerste beeld schetsen van de leefwereld van de 
respondenten. Ten derde is dit een eerste stap in de analyse van het onderzoeksmateriaal en 
een eerste stap in de verwerking van de onderzoeksresultaten.  
 
De levensverhalen, die ik in dit hoofdstuk presenteer, zijn daarom niet het verhaal van één 
respondent, maar zijn samengesteld aan de hand van de levensverhalen van een aantal 
respondenten uit het onderzoek. Het zijn geconstrueerde levensverhalen waarbij 
interviewfragmenten van verschillende respondenten zijn samengevoegd tot één, voor hen, 
kenmerkend levensverhaal. Door deze geconstrueerde levensverhalen weer voor te leggen aan 
de respondenten en hen de ruimte te geven om aan te geven of zij zich hierin herkennen, ben 
ik wederkerig adequaat geweest.  
 
3.2. Levensverhaal 1 
Ik moet zeggen dat ik door dit onderzoek wel weer een periode van bezinning doormaak. Dat 
vind ik positief, ik vind het wel belangrijk om hier af en toe bij stil te staan. Nou, ik zal je 
maar eerst eens wat algemeens vertellen over mezelf, alhoewel ik denk dat het interessanter is 
om te horen hoe ik over dingen denk. Ik ben in de veertig, getrouwd, heb een kind en ben 
geboren in een grote stad.  
Toen ik geboren werd, hadden mijn ouders al vier kinderen. Ik ben de jongste. Mijn ouders 
hadden geen goede relatie en dat heeft wel indruk op me gemaakt. Ik heb het daar lang 
moeilijk mee gehad. Verder heb ik wel een redelijk leuke jeugd gehad en ik kon en kan het 
goed vinden met mijn beide ouders, broertjes en zusjes. Mijn jeugd was aan de ene kant erg 
leuk met veel vrijheid, aan de andere kant soms wat chaotisch. Mijn ouders reisden veel door 
Nederland voor het werk van mijn vader en wij gingen natuurlijk mee. Omdat wij zoveel 
verhuisden, waren we eigenlijk altijd wel de vreemde eend in de bijt. Ik denk dat ik daarom al 
jong heb geleerd om me redelijk zelfstandig op te stellen. Ik dacht ook altijd veel na over alles 
wat er om me heen gebeurde, wilde altijd weten waarom dingen gebeuren.  
In mijn (late) puberteit was ik, wat je zou kunnen noemen, een ‘vrije spirit’. Ik vond het 
belangrijk om van alles uit te proberen. Niet eens op drugs- of seksgebied, hoor, maar 

                                                
42 In hoofdstuk 2 heb ik in dit kader de term familiegelijkenissen gebruikt (zie onder paragraaf 2.3.) 
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voornamelijk qua denken. Ik vond het belangrijk geestelijk vrij te zijn, of in ieder geval mijn 
wereld te vergroten en mijzelf open te stellen. Dus ik ben al vrij snel het huis uitgegaan, op 
mijn zeventiende. Ik had daarin ook een behoorlijk sterke wil. Ik wilde niet dat mijn ouders 
mij zouden (moeten) onderhouden, dus zorgde ik zelf voor de inkomsten. Natuurlijk ging dat 
ten koste van mijn school. Trouwens, heel eerlijk, in die tijd vond ik andere dingen 
belangrijker. Ik vond dat ik meer van het leven zelf en de liefde kon leren dan in de 
schoolbanken zelf. En eigenlijk kan ik nu, zo´n twintig jaar later, zeggen dat ik daar inderdaad 
heel veel van heb geleerd.  
Mijn dochter is in de twintig. Zij is geboren toen ik zelf begin twintig was. Ik had de liefde 
van mijn leven ontmoet, dacht ik toen. Ook een jongen die het leven in al zijn facetten tot zich 
door liet dringen, maar met wie het uiteindelijk niet zo goed samenleven was. Twee jaar na de 
geboorte van mijn dochter zijn we gescheiden. Daarna heb ik nog twee andere relaties gehad. 
De eerste vriend trok het absoluut niet dat ik in de prostitutie werkte. Hij associeerde 
prostitutie met allerlei andere dingen. Zo dacht hij dat ik vreemd zou gaan en een ontrouw 
karakter zou hebben. De tweede vriend fascineerde het mateloos. Dat ging uiteindelijk ook 
niet zo goed. Mijn huidige echtgenoot ken ik al twaalf jaar. We hadden ook een relatie toen ik 
in de prostitutie werkte. Dat is niet makkelijk, kan ik je vertellen. Uiteindelijk hebben we nu 
een zeer goede verstandhouding maar dat heeft een flink aantal jaren geduurd. Ik heb mijzelf 
in mijn relatie nogal eens moeten verdedigen. Hij was jaloers en twijfelde soms ook aan mij. 
In hoeverre ik hem emotioneel trouw was. Af en toe kon hij echt niet begrijpen hoe je als 
prostituee in een seksueel contact staat. Het is ook bijna niet uit te leggen: dat je je seksuele 
integriteit kunt behouden terwijl je toch seksueel contact hebt. En dan word je al snel het 
cliché van de ´veile vrouw´. Ik snapte dat ook wel. Ik ben mij zeer bewust geweest van het 
bestaan van de cliché´s, de beeldvorming en de vooroordelen rondom prostitutie. Het beeld 
van de ´oervrouw´ in seksueel opzicht: de prostituee en de heilige Madonna. Ik ben daar veel 
mee bezig geweest en heb dat ook teruggezien in de prostitutie, hoewel ik mij er wel tegen 
verzette. Ook breder interesseren dat soort dingen mij. Bijvoorbeeld in de relatie met mijn 
dochter voel ik mij wel een oermoeder. Ik ben natuurlijk wel veranderd door de prostitutie. Ik 
maak nu een reuze onderscheid tussen verliefdheid en liefde. Ik geloof heel erg in liefde. 
Liefde is de grote belofte in het leven, het is groter dan ik. Daarmee bedoel ik niet relationele 
liefde, maar liefde in het omgaan met mensen in het algemeen. Relationele liefde beschouw ik 
niet als een roze geschiedenis, maar meer als vertrouwen, gehecht zijn aan, je verdiepen in 
elkaar of de ander. Gekend zijn en kennen. Dat soort fenomenen. Dat hoort voor mij bij 
liefde. Verliefdheid is heel iets anders. Ook denk ik dat mijn visie op seksualiteit door de 
prostitutie erg is verdiept. Seks zie ik als het handelen en seksualiteit is het zijn. Dat is een 
wezenlijk onderdeel van een persoon, van je identiteit. Seks als handeling kan een hele diepe 
gebeurtenis zijn, verbonden aan je identiteit. Maar het kan ook zoiets zijn als eten, een 
handeling die je verricht om een bepaalde behoefte te bevredigen. Door de prostitutie heb ik 
meer belang leren hechten aan mijn eigen seksualiteit en die van anderen, als onderdeel van je 
zijn. Het is daarmee eigenlijk specialer én gewoner geworden: enerzijds heeft seks niet meer 
dat mystieke dat het eens had voor mij, maar anderzijds vind ik het een ontroerend onderdeel 
van het leven. Mijn geloof in monogamie is flink afgenomen door de prostitutie. Ik relativeer 
trouw en ontrouw heel erg. Ik beschouw ontrouw als een onvolkomenheid van het leven en 
kan daar redelijk mild naar kijken.  
Om terug te komen op mijn huidige relatie: ik kan nu zeggen dat ik mijn relatie een verrijking 
vind in mijn leven. Wanneer je elkaars ontwikkeling stimuleert en ondersteunt - en op dat 
punt zijn wij gekomen – vind ik het iets heel moois. Maar het is een enorme opgave om een 
relatie kwalitatief te laten zijn en te houden. Ik realiseer me goed dat prostitutie eigenlijk altijd 
een provocatie is van de gevoelens van je partner. Ik heb mij neergelegd bij de mogelijkheden 
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van mijn relatie zonder daarin verbitterd te zijn. Ik zie de beperkingen en schep een groot 
genoegen in de dingen die we wel met elkaar delen.  
Ik sta behoorlijk spiritueel in het leven. Niet op een zweverige manier, hoor. Maar ik zie wel 
altijd het grotere verband. Ik vind dat we allemaal op de een of andere manier met elkaar 
verbonden zijn. En daarom ook invloed op elkaar hebben. Ik heb langzamerhand met meer 
compassie en begrip naar mensen leren kijken. Mijn vriendenkring weerspiegelt dat ook. Ik 
ben geen groepsmens, maar verbind mij liever individueel met mensen. Ik heb een kleine, 
hechte en integere vriendenkring. Zowel zij als mijn familie hebben me eigenlijk altijd wel 
gesteund. Verder heb ik nogal een onafhankelijkheidsdrift. Ik ben vrij solitair, maar 
tegelijkertijd heb ik mensen wel nodig en heb ik behoefte aan contacten. Ik heb me door de 
prostitutie tegen de verdrukking in moeten ontwikkelen. Of prostitutie me maatschappelijk 
geholpen heeft, dat vraag ik me af. Dat kan je denk ik niet van prostitutie zeggen. Nee. Hoe ik 
ook het een en ander langs mijn koude kleren af laat glijden: maatschappelijk blijf ik een 
paria. Als ik met open vizier prostituee ben, dan tel ik toch eigenlijk niet mee. Dat ben ik 
eigenlijk altijd blijven merken, ja.  
Maar gelukkig heb ik dus de steun van mijn directe omgeving. Dus mensen die er toe doen, 
gaan er wel op een prettige manier mee om. Het gaat niet eens om directe steun, maar om 
gevoelde steun. En ik denk dat ik zelf sterk ben, dus mentaal. En dat ik, ook aan de hand van 
prostitutie, een behoorlijke dosis zelfrespect heb ontwikkeld. Maar ik denk dat ik dat niet zou 
kunnen doen zonder mensen die mij waarderen om wie ik ben en om wat ik doe. Ik denk dat 
dat de voorwaarden zijn om ermee om te kunnen gaan. En, zeg maar, een poging wagen om 
de reactie uit de samenleving te begrijpen en vervolgens te relativeren. Dat die reactie mij niet 
raakt in mijn zelfrespect. 
 
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik ben zekerder geworden. Ik weet wat ik kan en daar hecht 
ik erg aan. Ik denk vrij veel na over mijzelf, over waarom ik dingen doe op een bepaalde 
manier. Ik heb geleerd om mijn eigen illusies te doorbreken, en dat is moeilijk. Of met andere 
woorden, ik heb geleerd om mijn desillusies te integreren zonder dat ik verbitterd ben geraakt. 
Ik denk dat ik mezelf wel kan omschrijven als een waarheidszoeker met een ‘open mind’. Ik 
confronteer met liefde, met mededogen. Ja, ik denk dat ik mezelf zo zou omschrijven. Ik sta 
nu met een goed basisgevoel in het leven, maar dat heb ik wel langzamerhand moeten 
ontwikkelen. Toen ik jonger was, had ik niet zoveel zelfvertrouwen. Daar heb ik bewust aan 
gewerkt. Dat proces is al eerder begonnen maar de prostitutie heeft me daar eigenlijk wel bij 
geholpen, in de zin dat het mij direct confronteerde met hoe zeker ik mij voelde over mijzelf 
en mijn keuzes. En waar ik zelfvertrouwen uit haal. Dat had ik namelijk niet altijd en niet 
overal. Het was geen eigen gevoel, om het zo te zeggen, maar meer verbonden aan situaties. 
Het was bijvoorbeeld heel sterk verbonden aan het werk ín de prostitutie. Ik kreeg veel 
bevestiging en waardering in het werk en er was zo´n overdaad aan complimenten, mensen 
die me mooi en aantrekkelijk vonden en het prettig vonden om bij me te zijn, dat ik dat echt 
als een liftende ervaring heb beschouwd. Als ik werkte, voelde ik me dus goed en zeker. Maar 
daarbuiten was het een stuk minder, ik kon dat gevoel niet goed meenemen. Op het moment 
dat ik me dat realiseerde, kon ik eraan gaan werken om het iets van mezelf te maken. In die 
zin is het ontwikkelen van zelfvertrouwen een langzaam proces geweest dat met vallen en 
opstaan is gebeurd. Toen ik rond de dertig was, heb ik hier ook echt even de tijd voor 
genomen. Ik vond het belangrijk om de verschillende delen van mijn leven en de 
verschillende gevoelens die daarbij hoorden, te integreren om een volledig persoon te worden. 
Daarbij heb ik hulp gezocht, ik heb hiervoor een tijdje therapie gevolgd. Ik dacht dat je 
´zomaar´ voor prostitutie kon kiezen, maar zo ging dat niet: je komt allerlei culturele oordelen 
tegen en ik moest in het reine komen met mezelf. Ik moest mijn keuze begrijpen en 
integreren. Ik moest in evenwicht komen met mijzelf en de confrontatie aangaan. Daarna was 
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ik niet meteen blakend van zelfvertrouwen, maar had ik wel de basis gelegd om het zelf 
verder te kunnen doen.   
 
Ik heb een hbo-opleiding gevolgd, maar deze niet afgemaakt. Zoals ik net al zei, was ik in die 
tijd meer bezig met leven dan met die opleiding. Ik heb daar niet echt spijt van. Ik ben zeer 
ambitieus, maar niet op de conventionele manier. Wat ik belangrijk vind is dat werk iets aan 
mijn leven en mijn ontwikkeling toevoegt. Soms zijn die banen wel onder mijn niveau, maar 
dat is dan ook niet de reden dat ik het doe. Alhoewel natuurlijk wel meespeelt dat een aantal 
beroepen voor mij is uitgesloten omdat ik er niet de opleiding voor heb. Ik merk dat ik vooral 
banen heb gehad, die mij confronteerden met een bepaalde karaktereigenschap of vaardigheid 
die ik, soms bewust en soms onbewust, wil leren ontwikkelen.  
Ook de keuze voor prostitutie is daar achteraf gezien uit voortgekomen. Ik heb twee keer 
gewerkt. De eerste keer vijf jaar en de tweede keer drie jaar. Ik dacht de eerste keer dat ik 
voor de centjes ging werken. Ik studeerde, was zwanger en wilde verhuizen. Dus leek het me 
een goede manier. Ik dacht dat het zo simpel lag voor mij. Maar anderzijds werd ik al van 
jongs af aan aangetrokken door de wereld van prostitutie. De schemerzone waarin het zich 
beweegt, de spanning en het afwijkende. En ook de vrijheid en zelfstandigheid die het biedt. 
Dus ergens wist ik wel dat ik het ooit zou gaan doen. En achteraf heb ik de keuze voor 
prostitutie pas later gemaakt, al nadat ik ermee was begonnen. Maar toch had ik al eerder 
uitgesproken keuzes gemaakt en was prostitutie ook zo’n uitgesproken keuze. Het was niet 
alleen een keuze tegen mijn ouders – ik wilde meer leren over liefde, intimiteit en seksualiteit 
dan dat ik bij hen had gezien – maar ook een keuze tegen een hele generatie. Ik beschouw 
mezelf wel als een representant van het staartje van de naoorlogse ’babyboom’. Het 
feminisme speelde in die tijd een belangrijke rol voor mij. Ik was het niet eens met de rol die 
vrouwen was toebedeeld, zoals zoveel vrouwen in die tijd, en verzette me daar tegen. Ik wilde 
op mijn eigen manier omgaan met mijn eigen seksualiteit en daarin was ik erg strijdbaar. Het 
was in die tijd ook een collectieve strijd. Uiteindelijk heeft het me ook geholpen om op die 
vlakken mijn eigen definities te ontwikkelen. En dat moest ik blijkbaar vrij radicaal doen. Ik 
wist dat ik alle normen tartte waarmee ik was opgevoed en het heeft even geduurd voor dat ik 
mijn ratio in overeenstemming kon brengen met mijn emoties. De tweede keer dat ik ging 
werken, lag het anders. Toen was ik er bewuster mee bezig. Ik wist wat ik uit de prostitutie 
kon halen, met name het zelfvertrouwen dat ik door het werk kreeg en ik wilde het leren 
overzetten naar andere aspecten van mijn leven. In die tijd heb ik het vak ook zakelijker 
aangepakt. Ik wist beter waar ik mee bezig was. Toen vond ik het ook belangrijk om 
vrijwilligerswerk in het prostitutieveld te doen. Dat was enerzijds voor mijzelf, omdat ik het 
prettig vond om met gelijkgestemden te kunnen praten over het vak. Maar ik deed het ook 
voor de andere vrouwen; ik wilde mijn ervaring delen in de hoop dat zij er wat aan zouden 
hebben. Op een gegeven moment ben ik daar wel gedesillusioneerd in geraakt, ik ben het 
geloof verloren dat er iets te veranderen valt op dit gebied: de normering vanuit de 
maatschappij is zo fundamenteel en zo sterk. Acht jaar geleden heb ik besloten te stoppen met 
het werk in de prostitutie. Ik had blijkbaar geleerd wat ik wilde leren en het was tijd voor een 
nieuwe stap. Dat betekent niet dat ik er geen moeite mee had om te stoppen. Ik had te kampen 
met een hoop onzekerheden en angst: de angst om iets los te laten waarmee ik mij 
identificeerde, waarin ik zelfvertrouwen had opgebouwd en waarin ik mijn vaardigheden en 
professionaliteit kende. Maar ik had er ook vertrouwen in dat ik wel iets nieuws zou vinden. 
Ik heb de eerste tijd wat gezocht, wat baantjes gehad om rond te komen. Maar ik heb nooit het 
gevoel gehad dat prostitutie me heeft belemmerd in wat ik carrièrematig of maatschappelijk 
wilde doen. Dat heeft er nooit tussen gestaan. Het heeft me eerder iets meegegeven aan 
verworvenheden. Aan sociale, communicatieve en empathische vaardigheden en zelfstandig 
functioneren bedoel ik dan. Het is een prachtige levenservaring.  
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Daarna heb ik een interne cursus gevolgd bij het bedrijf waar ik nu werk. Het is een functie 
waarin veel van mijn gevoel voor mensen en hiërarchische verhoudingen wordt gevraagd en 
dat vind ik een reuze uitdaging na het werk in de prostitutie. Ik merk wel dat ik anders reageer 
dan de meeste van mijn collega´s. Ik benader mensen anders, met meer compassie. Ik heb ook 
heel veel over mensen geleerd in de prostitutie en dat kan ik nu toepassen. Ik zie altijd de 
mens achter de persoon en zijn geschiedenis. In dat opzicht ben ik een vreemde eend in de 
bijt, mijn collega´s hebben dat veel minder. Ik wil hier ook niet blijven werken, maar het is 
wel moeilijk om op mijn leeftijd, zonder een gedegen opleiding, een andere goede baan te 
vinden. Zeker ook omdat ik best hecht aan zelfstandigheid en vrijheid binnen mijn werk. 
Eigenlijk is een dienstverband voor mij niet erg passend. Maar soms heb je geen andere keuze 
en ik zie nog niet zo direct hoe ik een eigen zaak van de grond krijg. Dus zorg ik dat ik het 
binnen mijn werk redelijk kan organiseren.  
 
3.3. Levensverhaal 2 
Ik hoop wel dat je zorgvuldig omgaat met wat ik tegen je vertel? Ik wil namelijk wel meedoen 
met dit onderzoek maar ik wil ook de garantie dat verhalen niet naar mij herleidbaar zijn. 
Enfin, ik heb naar je geluisterd en ik denk dat je het wel goed aanpakt, dus wil ik wel mijn 
verhaal doen. Ik denk namelijk dat ik wel wat te vertellen heb.  
Ik woon in een grote stad in het westen van het land, ben halverwege de veertig en 
alleenstaand. Gescheiden eigenlijk. Ik heb geen kinderen. Mijn ouders zijn overleden, maar ik 
heb nog wel een zus en een broer. Ik weet niet of ik je over mijn jeugd wil vertellen. Ik denk 
niet dat dit zo van belang is in het onderzoek. Laten we het erop houden dat ik een aantal 
dingen heb meegemaakt die niet zo prettig waren. Ja, en die hebben mij ook gedeeltelijk 
gemaakt tot wie ik nu ben. Dat bedoel ik overigens in positieve zin. Het heeft lang geduurd 
voordat ik een aantal ervaringen van me af kon zetten, maar het is wel gelukt. En het heeft me 
veel sterker gemaakt. Ik heb niet zo heel veel contact meer met mijn familie. Daar heb ik ook 
niet zoveel behoefte aan, maar soms mis ik het wel.  
Nou ja, eigenlijk kan ik het je ook wel vertellen. Ik heb in mijn jeugd veel ruzie gehad met 
mijn ouders. Mijn zusje is altijd erg bepalend geweest in ons gezin; zij is verstandelijk 
gehandicapt. Dat veroorzaakte veel spanningen in ons gezin, die we op elkaar af reageerden. 
Ik voelde me verwaarloosd, terwijl mijn ouders wel hun best hebben gedaan om mij goed op 
te voeden. De buurman van mijn ouders heeft geprobeerd mij aan te randen toen ik dertien 
was. Op school was ik een buitenbeentje. Ik wist niet zo goed wat ik wilde of wie ik was. Dat 
had ook wel te maken met die aanranding. De ene keer was ik stil en teruggetrokken, de 
andere keer zeer aanwezig en uitbundig. Door dat alles heb ik vroeg geleerd om voor mezelf 
op te komen. Ik heb wel geleerd om mijn eigen weg te zoeken en dat heb ik ook altijd gedaan.  
Ik heb nooit zo mijn vrienden op school gehad of gezocht. Toen ik jonger was, ging ik veel 
om met mensen die een stuk ouder waren dan ik. Vanaf mijn vijftiende heb ik een lange 
relatie gehad met een man die tien jaar ouder was. Mijn ouders vonden dat niet echt geweldig, 
maar ik wilde het en zette door. Dat is ook een flink aantal jaren goed gegaan, maar op een 
gegeven moment was de rek eruit en zijn we uit elkaar gegaan. De relatie was erg intensief. 
We waren erg op elkaar gericht. Uiteindelijk was hij niet echt erg goed voor mij: erg jaloers 
en bezitterig en hij heeft me geslagen. Ook de drie relaties die ik daarna heb gehad, waren niet 
echt geweldig te noemen. Ik sta nu op het punt dat ik denk: ik zal niet meer mijn energie in 
één man steken. Dat frustreert me. Ze stellen me teleur. Daar spreekt misschien desillusie uit, 
maar ook realiteit. En dat is logisch natuurlijk, hè. Kijk, een mens heeft allerlei behoeften en 
wensen en wanneer je dat op een relatie projecteert, ben je eenzijdig bezig. Ik heb goede 
vriendschappen met mijn vrienden. Je dringt meer wezenlijk tot ze door als je geen behoeften 
hebt in een relatie, als je niet per se iets nodig hebt. In een relatie verwacht je vaak toch irreële 
dingen. En mannen zijn toch ´nemers´. Dat komt omdat ze vrij egocentrisch worden 
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opgevoed. Van jongs af aan binnen het gezin en de maatschappij; het zijn mannen die moeten 
presteren, het zijn mannen die erop kicken als ze een nieuwe auto hebben, een nieuwe baan, 
een nieuw vriendinnetje. Dus mannen beschouw ik als ´nemers´. Daarom zijn het ook klanten. 
Met alle respect, hoor. Want mijn beste vriend is een man. Dus ik zou nooit kunnen zeggen 
dat ik een mannenhaatster ben. Maar ze voegen ook niks aan mijn leven toe. Als mens zeker 
wel, maar niet als man. Een relatie ga ik dus niet meer als uitgangspunt in mijn leven nemen. 
Het is leuk, maar je moet elkaar wel in je waarde laten en vrij laten en je moet elkaar wel 
waarderen voor wat je bent. Ik ga niet gefocust naar een prettig huwelijk toewerken, want 
waarom zou ik eigenlijk? Een man krijgt pas iets als er voldoende tegenover staat. En dat is 
meestal niet wat ik zoek. Ik schrik van mijn eigen kilheid, maar zo is het wel. Want ik ben een 
heel warm mens... Maar een man is voor mij geen goede investering. Dus als een man wat 
wil: als hij mijn trouw wil, als hij mijn toewijding wil, als hij mijn warmte wil... of  een relatie 
of een gezin. Dan moet hij toch voor mij aan een aantal voorwaarden voldoen. En dat schat ik 
puur zakelijk in. Want het is niet dat ik niet zelf mijn geluk kan creëren. Vriendschap is 
prima, daar kan je mee beginnen en daar kan je mee stoppen. Je kan je grenzen aangeven. Je 
kunt elkaar leren kennen als mens. Maar iets meer is niet een privilege dat iedereen zich maar 
kan permitteren. Nee, dat is uitgesloten. Vooral omdat ik weet hoe het dus werkt in de 
praktijk: voor niets gaat de zon op. 
Ik denk dat ik seksualiteit heel anders zie dan de meeste mensen. Ik ben nogal vrij: ik doe 
alles wat ik leuk en lekker vind. Maar ik doe het nooit omdat ik jeuk heb, ik doe het omdat ik 
het leuk en lekker vind. Seksualiteit is voor mij een prettige levensbehoefte. Maar er moet wel 
altijd sprake zijn van een gevoel. En daarbij gaat het om míjn gevoel. Dat kan liefde zijn of 
hartstocht. Maar ik ga eigenlijk meer voor liefde, wat het lichamelijke contact bijzonder 
maakt. En dat hoeft dan niet per se seks te zijn. Maar meer de intimiteit: het bij elkaar komen, 
aan elkaar zitten, bij elkaar liggen, knuffelen. Dat vind ik belangrijk. Ik denk dat mijn werk in 
de prostitutie daarop wel invloed heeft gehad. Als ik niet met iemand uit pure hartstocht of 
liefde vrij, dan doet het me niets. Helemaal niets. En dat is natuurlijk wel een effect van het 
vak. Ik wil het ook helemaal niet. Dus ik ben wel anders tegen seksualiteit gaan aankijken.  
Ik heb niet zoveel mensen om mij heen nodig. Zeker niet zoveel mensen die dicht bij me 
staan. Een paar vind ik ruim voldoende. Dat zegt twee dingen over mijzelf: ik heb behoefte 
aan ruimte en ik heb altijd een sociaal leven in mijn werk gevonden. En als je altijd dingen in 
je eentje hebt opgelost, heb je ook niet meer zo veel behoefte aan anderen. Verder heb ik wel 
vrienden of kennissen, maar die zijn voor de gezelligheid. Ik laat niet zo snel iets los over 
mezelf. Zeker niet als iets me erg bezighoudt. Ik wil dat alleen oplossen, dat vind ik 
belangrijk. Ik zou het wel eens willen, maar ik doe het niet. Nee, ik los altijd alles zelf op. Ik 
plaats mezelf niet in die positie. Dat is een kwetsbare positie en dat kan ik heel moeilijk. Ik 
vraag hooguit wel eens advies aan een vriend van me. Dan zeg ik: Moet je horen, wat zou jij 
nou doen? Want ik vind er eigenlijk zus of zo van. Maar als diegene over het algemeen veel 
kritiek heeft zodat ik niet de ruimte voel om daar te komen, dan heb ik daar al geen behoefte 
meer aan. Dus het gebeurt regelmatig dat ik mijn ei niet kwijt kan. En er zijn genoeg mensen 
die zeggen: “Praat eens tegen me”, maar ik praat niet. Ik ben wel warm en hartelijk voor 
anderen, maar ík deel mijn emoties met niemand. Als mijn vrienden in mijn buurt zitten en ik 
zou merken dat ik zou beginnen te huilen over iets, dan houd ik heel snel op. Als mensen mij 
willen troosten, ben ik één bonk steen. Al voordat ze willen troosten, zeg ik: Laat me met rust. 
Als mij iets dwars zit en mensen mij vragen wat er is, dan vertel ik het ook niet. Als ik 
problemen heb, los ik het zelf op. 
En kijk, ik heb natuurlijk gemerkt dat mensen het niet altijd kunnen plaatsen als ze weten wat 
je gedaan hebt. En ik heb het nooit zo verborgen gehouden. Ik heb in mijn eigen stad in de 
prostitutie gewerkt. Dus ja, er loopt wel eens iemand langs een raam. Ik neem risico´s omdat 
ik wil leven. Ik heb het gevoel dat ik me heel erg moet bevrijden. Dus in plaats van elke keer 
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bang te zijn dat het uitkomt, neem ik elke keer het risico. Ik vind ook dat ik me nergens voor 
hoef te schamen. Ik heb respect voor iedereen die zijn eigen geld verdient. En zolang je iets 
doet waarvoor je zelf de verantwoordelijkheid kunt nemen, is het helemaal goed. Vandaar 
dus. Kijk, maar je weet dat je werkt met een dubbele moraal binnen de maatschappij. Mensen 
zijn hypocriet. De hoogste heren gaan naar de hoeren. Net zoals hele gezonde sporters of 
normale mensen zich wel eens vergrijpen aan de Febo of de McDonalds, zo normaal zijn 
hoeren in het gewone maatschappelijke of politieke leven. Dus daar hoef je niet vreemd over 
te doen. Maar ik vind dat je als prostituee je plaats moet kennen, vooral binnen de 
maatschappij. En daarom ook anoniem moet blijven. Als je een baan wilt hebben binnen de 
maatschappij en je komt daar als secretaresse of als patatbakster, dan hoeft niemand bepaalde 
elementen van je prostitutiecarrière te kennen. Dat doet gewoon niet ter zake. Je moet zorgen 
dat je geestelijk overeind blijft, snap je? Omdat je natuurlijk bloot staat aan indrukken en 
mensen die iets van je willen en het is toch vrij intensief: sociaal, lichamelijk, mentaal. En de 
hele veroordeling die qua vooroordeel toch al op je rust vanuit de maatschappij. Je wordt toch 
in een ‘lower class’ gestopt, terwijl dat helemaal niet zo is of hoeft te zijn. 
 
Ik ben een vechter en een heel positief en realistisch mens. Ik ben een hele vooruitstrevende, 
doelbewuste dame. Ik heb mijn leven lang altijd al gevoeld en gedacht: Ik ga doen wat ik wil, 
ik ga uitzoeken waar ik nieuwsgierig naar ben. Ik heb veel zelfvertrouwen gehaald uit wie ik 
ben als persoon, de kracht die ik heb. En ook het werk dat ik heb gedaan. Maar daardoor ben 
ik ook een stukje verloren. Het zelfvertrouwen dat je opbouwt in de prostitutie neem je wel 
mee. Maar wanneer je geen kansen krijgt om binnen een baan, of binnen vrijwilligerswerk, of 
binnen je eigen leven, daar iets mee te doen, dan kun je dat ook weer helemaal verliezen. Dat 
heb ik de laatste tijd wel gehad. Dan verlies je dat ook helemaal. Dus bepaalde dingen zijn 
absoluut inherent aan het werk. Soms is het even zoek. De laatste tijd heb ik dat gehad. Dan 
kan ik het even niet bereiken. Maar het zit er wel, ‘somewhere’… 
 
Ik heb een lagere beroepsopleiding. En een paar jaar geleden, zo rond mijn veertigste, heb ik 
nog een secretaresseopleiding gevolgd. Dus wat is mijn niveau? Middelbaar, denk ik. Maar ik 
heb mezelf ook veel aangeleerd. Ik ben een autodidact van nature, om het zo te zeggen. Ik heb 
de eerste tien jaar dat ik werkte voornamelijk uitzendwerk gedaan. Daarnaast werkte ik ook in 
de prostitutie. Ik koos simpele ‘jobs’ waarbij je op zich weinig met mensen te maken hebt, als 
tegenhanger. Weinig verantwoordelijkheden, gewoon een eenvoudige baan. Laten we zeggen, 
een meer productieve baan waar je gewoon lekker bezig kunt zijn. Dat je niet op je uiterlijk 
wordt bekeken en dat je geen levensgrote verantwoordelijkheden moet dragen of beslissingen 
moet nemen. En bovendien probeerde ik het werk wel uit elkaar te houden, dat je mensen van 
verschillende ‘jobs’ niet tegenkomt. Maar ik neem ieder risico. En dat betekent dat ik ook heel 
vaak heel veel mensen tegenkom op mijn werk. Bij verschillende banen. Ik heb dus veel heen 
en weer geswitcht tussen verschillende banen. Dat past ook bij mij. Want het is met alles wat 
je dag in, dag uit doet; het wordt een bepaalde sleur. En ik wil werk doen met een bepaalde 
toewijding. Of het nu folders uitdelen is, secretaressewerk, hoerenwerk of dat je de hele dag 
straten aanveegt of bij een ambulance werkt… Als je zelf voor een bepaalde ‘job’ kiest, het 
met toewijding doet en verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet, is het waardevol.  
In totaal heb ik vijftien jaar in de prostitutie gewerkt. Vaak met plezier. Prostitutie is 
overigens niet zo simpel als veel mensen denken. Het is geen dom werk. Ik heb het vak goed 
aangepakt. Ik heb me zakelijk opgesteld, de tijd in de gaten gehouden, altijd goed voor mezelf 
gezorgd. Ik heb dan ook nooit complexen of trauma’s opgelopen omdat ik ook goed gezond 
seksueel ben ingesteld. Ik vind er niks mis mee, dus ik dacht ook niet: jeetje, wat laat ik me 
door veel mannen nemen. Nee, ik zag dat gewoon zakelijk als werk. In die vijftien jaar heb ik 
soms een bepaalde tijd fulltime gewerkt, soms parttime, soms een tijd niet. En vaak ook 
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andere banen, zoals ik al zei. Op een gegeven moment had ik het helemaal gezien in de 
prostitutie. Ik had er met plezier gewerkt, maar ik vond het zo saai geworden, ik kon wel in 
slaap vallen boven een klant. Wat mij toen wel erg tegenviel, was om ander werk te vinden. Ik 
heb wel gemerkt dat ik niet heel makkelijk in een normale werkomgeving pas. Ik kan het wel, 
hoor. Ik heb geleerd om in loondienst te functioneren. Maar als je mondig bent, niet bang bent 
om voor je mening uit te komen en een afwijkende persoonlijkheid hebt, zoals ik, dan ligt dat 
wel eens moeilijk. Ik solliciteerde me helemaal suf, maar werd overal afgewezen. Na een 
tijdje was het geld op en toen dacht ik: Nou is het genoeg. Ik heb lang genoeg op de bank 
gezeten, ik heb lang genoeg gedacht: Ik doe het anders. Ik dacht: Luister, ik laat me niet door 
de maatschappij een oor aannaaien. Sociaal zak je een aantal klassen, financieel zak je, 
maatschappelijk... je doet eigenlijk niks meer, dus maatschappelijk stel je ook geen bal voor. 
Toen ben ik weer gewoon in het leven gestapt en heb keihard gewerkt. En toen heb ik het 
helemaal ingelopen. Op een gegeven moment heb ik wel een andere baan gevonden, op een 
kantoor. Financiële afdeling. Dat gaat goed. Maar nu ben ik weer aan het solliciteren omdat ik 
graag veel verschillende dingen doe. Ik heb het wel allemaal gezien een beetje. Ik heb wel 
behoefte aan een stuk zelfontwikkeling en progressie in welk vak dan ook. Het gaat niet 
alleen om het geld, maar ook om de collega's en de condities, op elk gebied. Ik heb wel 
dingen meegenomen uit de prostitutie. Ik heb geleerd dat zaken doen geen medelijden of 
mededogen betekent en ik heb geleerd om mijn eigen belang op de eerste plaats te zetten of in 
ieder geval net zo groot te laten zijn als dat van de ander. Ik kan héél goed onderhandelen en 
ik ben me veel meer bewust van mijn eigen vrouw-zijn en mijn zakelijk inzicht. Ik let ook 
over het algemeen wel op hoeveel tijd ik aan dingen besteed, want tijd wordt kostbaar als je 
eenmaal in de prostitutie hebt gezeten. Maar ik ben ook vlot, sociaal en aardig. Want het gaat 
om het evenwicht tussen geld en plezier.  
 
3.4. Levensverhaal 3 
Ik ben geboren in een klein dorpje in het midden van het land en ben daar ook opgegroeid. 
Dat was mijn zusje die je net zag weggaan. Zij heeft trouwens ook even in de prostitutie 
gewerkt, maar daarover vertel ik je straks wel meer. Ja, waar moet ik beginnen? Ik heb een 
hele leuke familie. We zijn heel hecht. Helaas is mijn moeder vorig jaar overleden. Ze was al 
een tijdje ziek. Nu heb ik nog mijn vader, mijn zus en mijn broer. We deden altijd best wel 
veel samen met het gezin vroeger. En het was ook bijna altijd gezellig, alhoewel mijn vader 
lang geen werk heeft gehad en dat wel invloed heeft gehad op ons gezin. We waren een tijdje 
arm en ik kon bijvoorbeeld niet meedoen met de laatste mode op school. Dat vond ik wel 
vervelend. Op mijn zestiende ben ik verkracht door een onbekende. Ik heb het aan mijn 
moeder verteld en we hebben aangifte gedaan. Die jongen heeft straf gekregen en moest mij 
een schadevergoeding betalen. Maar op deze dingen na was mijn jeugd eigenlijk wel erg 
prettig. Ik ben ook erg positief ingesteld, dat heb ik altijd al gehad. Ik merk zelfs dat als ik 
hele nare dingen meemaak, dat ik nog lachend over straat kan. Dat is iets heel vreemds. Het is 
een gevoel dat ik per moment heel intens beleef. Dus als ik op mijn fiets zit en ik zie dat de 
dingen heel mooi om me heen zijn, ook al regent het of wat dan ook, dan heb ik gewoon een 
heel prettig gevoel dat ik echt ontleen aan het moment. Ik ben iemand die zorgen wel aardig 
van zich af kan zetten voor een moment. En ik denk dat dat mijn grote kracht wel is bij een 
heleboel dingen. Ik ben bepaald geen stresskip. Echt, ik laat me niet zo snel ondersneeuwen. 
Ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Ja, vertrouwen in mezelf. Niet dat ik nooit onzeker 
ben, dat is het niet. Maar ik sta wel met twee benen op de grond, ben zelfverzekerd en houd 
mijn hoofd omhoog. Ik laat niet snel mijn hoofd hangen, echt niet. Ik geloof echt in positief 
denken. Natuurlijk zit ik ook wel eens te huilen of zo, maar dat is een bui, dat gaat weer over. 
Je moet niet je leven laten beheersen daardoor. En soms moet je ook gewoon denken: ik heb 
een dak boven mijn hoofd, ik ben gezond, ik heb te eten en te drinken en dat is genoeg 
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eigenlijk. Op school had ik het naar mijn zin. Ik leer niet heel makkelijk, maar ik ben wel 
gedisciplineerd. Dus ik heb alles gehaald. En daarnaast zat ik op de middelbare school ook bij 
de schoolkrant; dat was erg gezellig.  
Ik ben nu in de dertig en ik woon samen met mijn vriend. We hebben al een jaar of vijf een 
relatie. Ik heb het hem bijna direct verteld dat ik in de prostitutie heb gewerkt. Hij vond het 
niet zo bij mij passen maar heeft veel moeite gedaan om het te begrijpen. Hij heeft veel 
vragen gesteld, moest het natuurlijk zelf ook een plekje geven. Dat heeft verder geen enkel 
probleem opgeleverd. Met mijn ex-vriend lag dat wat moeilijker. Ik heb hem leren kennen 
vlak nadat ik was gestopt met werken en heb het hem nooit verteld. Ik had hem wel eens 
gepeild als er bijvoorbeeld iets op televisie was, maar daar reageerde hij helemaal niet goed 
op. Dus toen dacht ik: laat maar. Daarvan heb ik ook wel geleerd dat liefde ook gaat om 
openheid en zelfstandigheid. Je moet open kunnen zijn in een relatie, maar je daarin wel 
zelfstandig kunnen opstellen. En ik ben ervan overtuigd dat echte liefde bestaat. Sterker nog: 
ik heb het gevonden. Mijn vriend en ik vullen elkaar heel goed aan. Je moet zelf natuurlijk 
allebei goed in je vel zitten. Een ander kan het nooit voor je doen. Maar je moet elkaar echt 
aanvullen en dat is ook wel wat er bij ons gebeurt. Echte liefde gaat om intimiteit. En dat is 
veiligheid én vrijheid. Het gaat erom dat je erop kunt vertrouwen dat iemand voor jou zijn 
hand in het vuur durft te steken. Dat vind ik belangrijk. En dat vind ik ook belangrijk om 
terug te geven. Ik had niet zoveel seksuele ervaring voor de prostitutie. Om precies te zijn: 
één. Dus ik kan niet zo goed vertellen of ik anders tegen seksualiteit aan zou kijken als ik niet 
in de prostitutie zou hebben gewerkt. Ik weet wel dat ik vlak nadat ik gestopt was een keer 
met mijn vriendje in bed lag en precies een uur later klaar was. Zo van: de tijd is om. Het was 
even omschakelen. Maar dat was maar even én bij een vriendje waar ik geen echte liefde voor 
voelde. Dat dacht ik alleen maar. Ik merk wel dat ik qua seks maar weinig raar vind. Het is 
niet zo dat ik zelf per se alles wil doen of wil uitproberen. Helemaal niet eigenlijk. Maar ik 
vind het niet raar. Ik kan me er van alles bij voorstellen. En ik vind mezelf belangrijker 
geworden in seksueel opzicht. Ik kan er nu ook ongecompliceerd van genieten. Ik vind het een 
belangrijk onderdeel van mijn relatie, maar heel iets anders dan intimiteit. Dat gaat voor mij 
enkel over vertrouwen. En seks gaat over… ja, over seks. Daar hoeft niet per se liefde bij te 
komen. 
In vriendschap ligt dat eigenlijk wel wat anders voor mij. Een vriendin hoeft bijvoorbeeld niet 
alles van mij te weten. Ik hoef ook niet over alles met haar te praten. Ik heb ook niet aan 
zoveel mensen verteld dat ik in de prostitutie heb gewerkt. Eén vriendin wist het op het 
moment zelf. Dat was ook voldoende; ik had een uitlaatklep en zij lette een beetje op. Ook 
omdat ik in die tijd behoorlijk veel drugs gebruikte; het was nog de tijd dat coke soms in een 
grote berg op tafel lag in de club en daar deed ik wel aan mee. Ik heb er trouwens zelf niet 
zoveel moeite mee om het te vertellen. Maar ik heb wel een aantal negatieve reacties gehad 
toen ik het wel eens vertelde. Mensen die er moeite mee hadden of je gingen ontwijken. Het 
werd niet recht in mijn gezicht gezegd, maar die mensen sprak ik dan opeens helemaal niet 
meer en voor die tijd wel. En dan ben ik er ook heel nuchter in: blijkbaar is het niet altijd een 
goed idee om het te vertellen, dus dan doe ik het maar niet. Of alleen aan mensen met een zeer 
‘open mind’; mensen die mij ook het een en ander over zichzelf hebben verteld. Het komt ook 
omdat mensen een heel ander beeld hebben van prostituees, een beetje zielig of vies enzo. Of 
dat het misschien wel een zelfstandige vrouw is, die dan toch weer wegens omstandigheden in 
het vak is gekomen waardoor ze toch weer zielig is. Ja, dat was bij mij natuurlijk niet zo. En 
ik wil niet dat mensen dat beeld van mij hebben.  
Ik heb trouwens wel leuke vrienden waar ik erg tevreden over ben. Ik heb veel verschillende 
contacten: op de sportschool, op mijn werk, vrienden van mijn vriend, vriendinnen met wie ik 
uitga. Dat hoeft voor mij niet altijd zo diep te gaan. Ik voel me wel verbonden met hen maar 
ik kan ook heel goed alleen zijn. Ik heb tijd nodig om mijn eigen dingen te doen. Dat is 
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natuurlijk ook omdat ik altijd al sterk mijn eigen keuzes heb gemaakt. Zo probeer ik ook met 
andere mensen om te gaan. Dat is door de prostitutie nog sterker geworden. Ik zal niet snel 
oordelen en dat kan ik ook beter omdat ik zelf assertiever en zelfstandiger ben geworden ten 
opzichte van anderen. Ik ben realistischer, ga meer van mezelf uit. Het is wel zo dat ik geen 
respect heb voor oneerlijkheid. Bijvoorbeeld hoerenbezoek vind ik niet zo´n probleem, maar 
je moet er wel eerlijk over zijn. 
Want weet je wat het is: Mensen hebben al heel snel een vooroordeel over zo iemand. Of over 
dat wereldje of over prostituees. Maar ze beseffen helemaal niet wat het eigenlijk inhoudt. En 
wat het eigenlijk is. En ik heb dat meegemaakt. 
  
Ja, ik ben heel tevreden met mijn leven. Ik weet dat ik altijd overal wel weer uit kom. Ik heb 
ook wel wat meer zelfvertrouwen gekregen door de prostitutie. Dat komt voornamelijk door 
wat ik net zei: ik laat me niet meer de kaas van het brood eten. En ook omdat ik er weer uit 
ben gestapt toen ik merkte dat het niet meer goed voor me was. Dat voelde voor mij heel 
krachtig. Ik ben assertiever geworden. En zelfstandiger. Prostitutie staat voor mij gelijk aan 
zelfstandigheid. Ik had trouwens ook al wel zelfvertrouwen voor die tijd. Ik sta wel open in 
het leven, denk ik. Ik houd wel van een uitdaging. Als ik me verveel ga ik dingen opzoeken 
om verder te gaan. Ik merk dat als ik stilsta, ik altijd verder wil. Dat betekent ook dat ik wel 
een doorzetter ben: ik maak plannen en voer ze ook consequent uit. Soms kan het wat langer 
duren dan ik bedoelde, maar ik doe het wel. Ik heb bijvoorbeeld al jaren de wens gehad een 
jaar in het buitenland te wonen en vlak na de prostitutie heb ik dat dan eindelijk gedaan. Dat 
soort eigen keuzes geven me een heel goed gevoel. Ik vind mijn eigen groei en ontwikkeling, 
hoe ik dingen doe en hoe ik er doorheen ben gerold, heel positief.  
 
Ik ben nu hbo-opgeleid en werk ook in de sector waarvoor ik ben opgeleid. Ik heb wel een 
lange weg afgelegd om hier te komen; ik ben namelijk begonnen op de mavo. Toen havo, 
daarna mbo en als laatste dus hbo. In de baan die ik nu heb, ben ik direct na mijn studie 
begonnen. Op zich ben ik erg tevreden met mijn huidige baan. Maar ik ben wel aan het 
rondkijken. Waarschijnlijk ga ik binnenkort nog een andere opleiding volgen. Dan kan ik 
samen met de opleiding die ik al heb, makkelijker terecht in andere sectoren. Maar daar ben ik 
nog niet helemaal uit. Toen ik in de prostitutie werkte, volgde ik een mbo-opleiding. Die heb 
ik ook afgemaakt, maar toen was ik al gestopt met werken in de prostitutie. Die combinatie 
lukte mij op een gegeven moment toch niet meer. Ik begon ervan te balen dat ik geen sociaal 
leven meer had, dat ik te weinig tijd had om te studeren en het doel, waarvoor ik het deed, 
was weg. Mijn broer had ondertussen zijn zaak gered. Want eigenlijk was dat misschien wel 
een beetje de reden dat ik begonnen ben: mijn broer heeft een eigen zaak. Op dat moment zou 
hij failliet gaan door een aantal fouten van een zakenpartner, die er vandoor was gegaan en 
mijn broer met de brokken had laten zitten. Hij had helemaal niets om op terug te vallen. En 
toen zag ik wat advertenties in de krant van een club en dacht ik: Ik ga maar eens kijken hoe 
het bevalt. En het idee om een keer heel veel geld te verdienen sprak me ook wel aan. En die 
eerste weken speelde nog niet dat ik geld doorsluisde naar hem; toen genoot ik er zelf nog 
even van. Maar op een gegeven moment schoof ik wel steeds vaker geld naar hem door. Dat 
had hij toch niet door, omdat ik altijd wel een bezig bijtje was met verschillende banen. O ja, 
dat is ook waar mijn zus in het verhaal komt. Zij kreeg het na een tijdje door en wilde het toen 
ook doen. En dat heeft ze ook gedaan. Maar ze is ook al weer gestopt. Zij heeft het er 
trouwens wel veel moeilijker mee dan ik, dat ze het heeft gedaan. Ik vind eigenlijk dat zij een 
beetje in een slachtofferrol zit. Ze vindt zichzelf opeens heel zielig en baalt ervan dat ze er 
geen geld aan overgehouden heeft, terwijl ik denk: Je hebt er toch zelf voor gekozen en je 
hebt er toch ook leuke dingen mee gedaan? We gaven niet alles aan mijn broer. Ik heb ook het 
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gevoel dat ze dan niet haar eigen verantwoordelijkheid durft te nemen of zo: “Niet mijn 
schuld, hoor, is zijn schuld.” Van mijn broer dan. Wat een onzin!  
Uiteindelijk heb ik ongeveer drie jaar gewerkt. Daarna ben ik dus gestopt en gewoon 
doorgegaan met mijn opleiding. Ik was er ook gewoon moe van. Het was wel genoeg. Ik 
wilde een normaal leven, een vriendje, naar de bioscoop gaan enzovoort. Of desnoods een 
hele dag niks doen, maar daar had ik helemaal geen tijd voor met mijn werk en mijn studie. 
En dat had ik toen wel weer, dat vond ik wel fijn. Het is dus ook nooit een probleem geweest 
om die drie jaar te verklaren voor een werkgever, want ik ging er naast naar school. En nu is 
het ook al weer zo lang geleden dat ik gestopt ben, vijf jaar of zoiets, dat het ook niet meer 
iets is dat me bezighoudt. Wat ik wel jammer vind, is dat ik het niet zo goed op mijn cv kwijt 
kan. Ik vind het toch wel iets wat ik kan. Je kan mij, zeg maar, bij een moeilijke doelgroep 
neerzetten. Ik ben daar niet bang voor. Ik heb daar wel een tijdje over nagedacht. Nu staat op 
mijn cv dat ik in een bepaalde nachtkroeg heb gewerkt. Die kroeg heeft namelijk een 
behoorlijke reputatie. Dat er allemaal criminele types komen, dus daar kan ik dan een beetje 
ervaring in kwijt. Verder weet ik natuurlijk wat praktische dingen, zoals waar je je kan laten 
testen enzo. Maar daar heb ik verder in mijn werk niet zoveel aan. 
 
3.5. Levensverhaal 4 
Ik vind het wel leuk om hierover te praten. Het is toch een reuze interessant onderwerp, vind 
je niet? Ik denk alleen niet dat ik erg consequent zal zijn, je zal me alleen maar kunnen 
betrappen op veel dubbele uitspraken. Het is ook allemaal erg dubbel namelijk, vind ik. Maar 
dat heeft misschien ook wel met mezelf te maken.  
In ieder geval, om te beginnen: Ik ben achter in de dertig en getrouwd. We hebben geen 
kinderen. Soms wil ik ze wel, maar soms ook helemaal niet. Maar misschien als ik snel een 
besluit kan nemen, dat het nog wel kan. Ik heb op zich wel een leuke jeugd gehad. Mijn 
ouders zijn nog bij elkaar en ik heb een veel oudere broer. Ik was zelf best wel een moeilijk 
kind. Stelde veel vragen, twijfelde veel. Ik zat eigenlijk continu in de knoop met mijzelf. 
Twijfelen doe ik nog steeds veel. Ik kan zwaar op de hand zijn, melancholisch vaak. Maar ik 
heb het de laatste jaren wel onder controle. Op school had ik het wel naar mijn zin. Ik vond 
het niet erg, maar ook niet speciaal leuk of zo. Ik had wel vriendinnetjes, maar niet erg veel. 
Zo ben ik ook niet. Eigenlijk heb ik altijd al het gevoel gehad dat ik nergens bij hoor. Maar 
dat vind ik niet erg hoor. Ik mag bijvoorbeeld ook graag een afwijkende mening hebben als ik 
in discussie ben met iemand. Ik ben sowieso meer iemand van één op één contact. En ik was 
ook al vroeg bezig met allerlei vriendjes enzo. Ik was wel erg nieuwsgierig naar die kant van 
het leven. Niet dat ik veel met ze uithaalde, ik was gewoon benieuwd wat het nu allemaal 
eigenlijk was dat blijkbaar zo belangrijk was voor mensen. Dat kwam misschien ook omdat ik 
al vroeg het huis uit was, op mijn zestiende. Ik had het thuis wel gezien en wilde in een andere 
stad een opleiding doen en wilde eigenlijk gewoon weten wat er in de wereld te koop was. 
Ergens in mijn achterhoofd zat ook de gedachte om als prostituee te gaan werken. Waarom 
weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook nog wel dat ik op de middelbare school, nog voor mijn 
zestiende, al een keer een werkstuk over prostitutie gemaakt heb. Maar ik kende verder 
niemand die daar mee bezig was, helemaal niemand in mijn omgeving. En in die tijd had je in 
de Telegraaf van die YabYum-reclames. Dat vond ik altijd wel interessant. Dacht ik: goh, dat 
is een interessante wereld. Spannend. Het was ook een interessante tijd, die eerste tijd op 
kamers. Eerst voelde ik me wat eenzaam, maar ik had al snel mijn draai gevonden. Zeker toen 
ik het huis ging delen met een meisje dat een vriendin van me werd. Samen uitgaan en dat 
soort dingen. Ja, een erg leuke tijd. Die overigens wel ten koste ging van mijn studie.  
Ik heb niet veel echte relaties gehad. Nee, het allemaal uitzoeken was interessant, maar naar 
mannen ben ik eigenlijk altijd wel cynisch geweest. Liefde... Ja, liefde heeft voor mij niet 
zozeer met seks of mannen te maken. Het is heerlijk als je er een hebt met wie je seks hebt en 
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waar je ook van houdt. Dat is het mooiste dat er is. Maar liefde is breder, dat is iets wat je 
voor mensen kunt hebben en niet per se alleen voor je partner. Ik zie liefde als iets van goede 
bedoelingen, goede intenties, goed zijn voor iemand en het beste met iemand voor hebben. 
Weet je wel? Zoals ook een moeder voor haar kind of voor je buurvrouw, bij wijze van 
spreken. Liefde heeft voor mij meer te maken met de schoonheid zien in dingen. Vroeger 
dacht ik wel dat liefde iets was dat je voor één iemand had, voor één persoon, een partner, 
waar je dan samen mee door het leven ging. Maar in de prostitutie heb ik bijvoorbeeld klanten 
gezien die getrouwd waren en een hartstikke goede relatie hadden en waar ik niks dan goeds 
over hoorde. En die dan toch ook bij mij kwamen. Maar wat dan ook niets afdeed aan de 
liefde voor hun vrouw. Daardoor ben ik er wel anders over na gaan denken. Of het niet een 
veel ruimer begrip is. Maar uiteindelijk ben ik ook een klein meisje geweest dat luisterde naar 
mijn moeder. En mijn moeder heeft mij op een bepaalde manier getracht op te voeden, óók op 
het gebied van seksualiteit en dergelijke. En ik heb natuurlijk mijn ouders als voorbeeld 
gehad: trouw naar elkaar, lief en niet te open met seksualiteit, dat is iets wat je doet met z'n 
tweetjes als je van elkaar houdt. Dat is op een gegeven moment bij mij ook weer omhoog 
gekomen, vermoed ik. En daarvoor heb ik toch wel weer gekozen. Ik heb met liefde heel veel 
strijd gehad. Zeker ook in combinatie met dat stukje seksualiteit dat er dan bij kan komen. Ik 
heb dat eigenlijk nog wel dat ik daar heel erg over kan piekeren: Is het nou noodzakelijk dat 
dat bij elkaar blijft? Of maak je het jezelf makkelijk door dat ook los te kunnen zien van 
elkaar? Omdat ik me daar vroeger niet van bewust was, denk ik ook dat ik het werk in de 
prostitutie uiteindelijk heel erg moeilijk vond om te doen. Omdat ik dat stukje liefde en seks 
altijd als één ding zag. Je gaat tegen je gevoel in wanneer je dat niet los kan zien en toch in de 
prostitutie gaat werken. En ik denk dat ik dat vroeger onbewust toch zeker als één ding zag en 
daardoor toch een beetje gefrustreerd ben geraakt op een gegeven moment. Ik heb ontzettend 
geprobeerd het uit elkaar te rukken en heerlijk de beest uit te hangen. Maar dat was het niet. 
Dus ik laat het maar weer gewoon lekker bij elkaar horen. Met als gevolg dat je al die rare 
dingen krijgt als achterdocht, jaloezie en maar denken en piekeren: Wat moet ik daar nou 
mee? Maar ik zit daar nog middenin, hoor. Ik ben dat nog heel erg aan het analyseren. Ik vind 
in ieder geval liefde een belangrijker item dan seks. Niet dat ik seks een onbelangrijk iets in 
het leven vind, absoluut niet zelfs. Maar ik denk wel dat het soms los van elkaar kan 
functioneren. En dat maakt ook dat je de liefde meer kan uitdiepen en de seks soms ook even 
kan laten voor wat het is en andersom. Het zijn zware onderwerpen, vind ik: seks, liefde en 
ook macht. En dat maakt prostitutie ook tot een interessant onderwerp want daar komen al die 
dingen om de hoek kijken, in het groot. En met al die dingen kun je iemand sterk maken en 
kun je iemand kapot maken. Als je daarmee omgaat op een manier die tegen je gevoel in gaat 
- wat heel veel mensen dus doen - dan kun je daar behoorlijke problemen mee krijgen. 
Die uitvergroting heeft er bij mij wel voor gezorgd dat ik ook op een andere manier naar 
mensen ben gaan kijken. Mensen als zodanig vind ik niet zo naar, over het algemeen. Maar 
wel hoe mensen zich opstellen en zich interessant voor willen doen. Dan denk ik: Doe 
gewoon. Zeg gewoon wat je wilt, wat je voelt, wat je denkt. Mensen kunnen heel erg 
egoïstisch, hard en heel erg gericht op een aantal punten zijn: seks, geld, macht springen er 
uit. En ik heb ook geleerd dat mensen verdomde onbetrouwbaar kunnen zijn. Maar anderzijds 
vind ik mannen bijvoorbeeld ook niet echt allemaal schurken. Want ze hebben ook wel iets…, 
dat ze ook aandacht willen. Ik vind het eigenlijk ook maar vaak gewoon jongetjes, weet je 
wel?  
Ik vind dat je mensen vrij moet laten in hun eigen keuzes. Of jij er voor kiest om Jehova's 
getuige te zijn en de hele dag te bidden of dat jij er voor kiest om moslim te zijn en acht keer 
per dag naar de moskee te gaan, dat is ieder zijn eigen keuze. Ik vind niet dat je mensen moet 
beoordelen op wie ze zijn. Iedereen maakt voor zichzelf bepaalde keuzes en stelt bepaalde 
prioriteiten in zijn leven en als jij je daar gelukkig bij voelt, moet je dat ook zeker niet 
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veranderen. Als jij je daar ongelukkig bij voelt, wordt het tijd om daar stappen in te 
ondernemen en het voor jezelf prettiger te maken. Ik denk dat het daarom is dat ik denk zoals 
ik denk. En dat ik daarin niet iemand anders of mezelf beoordeel. Ik denk dat een hoop andere 
mensen dat wel doen. Ik denk dat mensen zich aan elkaar optrekken. Aan dat soort oordelen. 
Als ik maar hard genoeg gil dat het niet zo hoort, dan hoor ik in ieder geval bij de ploeg die zo 
denkt. Kijk, als je criminele activiteiten onderhoudt of je houdt je bezig met mensenhandel, 
dan ben je slecht bezig omdat je daar andere mensen mee schaadt. Maar als jij de hele dag in 
een geel kuikenpak rond wil lopen en je voelt je daar heel erg gelukkig bij en je schaadt daar 
verder geen andere mensen mee, doe dat fijn. Zodra jij andere mensen gaat schaden met 
dingen waar jij mee bezig bent, dan ben je in mijn ogen fout bezig. Zolang jij dat niet doet, 
wens ik je alle heiligheid en zaligheid van het hele leven. Dan moet je dat zelf beslissen. 
Zo ziet mijn vriendenkring er ook uit. Ik heb een unieke kernploeg opgebouwd, zeg maar. 
Mensen met wie ik kan lezen en schrijven, zo door de loop van de jaren heen. Een hele 
prettige groep vrienden. Die weten nu ook wel dat ik gewerkt heb. In het begin heb ik dat niet 
verteld, maar beetje bij beetje wel. Je bent toch bang dat mensen anders over je gaan denken 
dan dat je bent. Eigenlijk zou ik in die tijd wel behoefte hebben gehad aan een soort van 
vertrouwenspersoon. Ik heb het zelf ook nog een tijdje gedaan voor prostituees. Inderdaad 
vanuit de gedachte dat ik daar zelf ook behoefte aan heb gehad. En dan niet met een belerend 
vingertje zeggen hoe het moet, maar meedenken, voorbeelden geven, advies geven en het 
verder aan iemand zelf overlaten. In ieder geval gaat het erom dat iemand niet moeilijk doet 
over je werk. Dat doe je zelf wel.  
 

Ik was nog jong toen ik begon met werken in de prostitutie: negentien jaar. Op die leeftijd 
weet je natuurlijk nog niet zo heel goed wie je bent en wat je wilt. Uit de prostitutie heb ik een 
tijdlang gigantisch veel zelfvertrouwen gehaald. Het feesten, het geld, de complimenten, de 
vrijheid om alles zelf in te delen. Dat alles droeg er wel aan bij. Maar toen ik stopte met 
werken heb ik een tijdlang helemaal geen zelfvertrouwen meer gehad. Het was helemaal weg. 
Ik twijfelde aan mezelf, wist niet zo goed wat ik wilde en ik voelde me niet thuis bij anderen. 
Ik moest in het gewone wereldje mijn weg proberen te zoeken en voelde me heel klein en 
nietig. Ik had opeens andere mensen om mij heen waar ik mij niet zo zeker bij voelde. Ik wist 
ook niet zo goed hoe ik mij moest opstellen. Maar dat was duidelijk een periode. Het is weer 
weggegaan en uiteindelijk heeft het mij wel veel opgeleverd qua zelfvertrouwen. Ik vind er 
ook niks mis mee dat ik er door de prostitutie achter ben gekomen dat ik bijvoorbeeld mooie 
borsten heb of een leuk gesprek kan voeren. Ik heb nu geen bevestiging meer nodig van 
anderen, of in ieder geval een stuk minder. Ik heb nu zoveel zelfvertrouwen dat ik een stuk 
moeilijker ben te raken.  
Ik ben, eigenlijk altijd al, heel serieus geweest, in de zin van overal over nadenken, willen 
analyseren, piekeren. Best ook emotioneel. Dat is niet veranderd. Misschien dat het feit dat ik 
in de prostitutie heb gewerkt, het alleen maar heeft versterkt. Maar op hetzelfde moment ben 
ik ook iemand die heel optimistisch en positief is ingesteld. Gek is dat. Dat botst ook wel 
eens. Ik ben iemand van heel wisselende stemmingen. Maar ik heb altijd de houding dat ik 
overal wel uitkom. Er altijd vanuit gaan: het komt goed. Gewoon doen en ik kom wel ergens. 
Ik ben een beetje gecompliceerd, maar ik ben wel een goed mens. Ik zit wel goed in elkaar en 
ik ben geïnteresseerd in wat er om me heen gebeurt. Ik ben ook wel pienter, maar op een 
‘streetwise’-manier.  
 
Ik heb alleen een mavo-diploma. Ik ben wel ooit begonnen met een mbo-opleiding maar heb 
die niet afgemaakt. Dat kwam eigenlijk wel door de prostitutie. En waarom ben ik dat gaan 
doen? Een aantal redenen eigenlijk. Ik had toen net een slanke periode en ik begon heel erg 
met mijn uiterlijk te werken. Ik had een gigantisch minderwaardigheidscomplex van: ik kom 
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nóóit aan de man en níemand vind me leuk. Ik was in die tijd gewoon heel erg met mijn 
seksualiteit en mijn uiterlijk aan het spelen. Dus dat trok me ook. Een prostituee is natuurlijk 
het ultieme sekssymbool. Nou, en het is ook een beetje dwarsigheid. Ik wou ook wel eens 
weten hoe het is om gewoon flink wat geld te hebben. Ja, ik vond het allemaal heel spannend 
en stoer en het trok me. Het was ook zó waarvoor ik niet ben opgevoed. 
Toen had ik een beetje moed verzameld na een half jaar of zo. Maar ik wist al heel lang dat ik 
dat zou gaan doen. En eh... ik kon ook niet zo goed met geld omgaan. En toen ik op kamers 
ging wonen, ging ik leuke kleren kopen en elke keer de Cosmo en de Avantgarde kopen. Ja, 
dat kan je je als student natuurlijk niet veroorloven. Dus na zes maanden dacht ik: Ja, ik heb 
eigenlijk ook wel geld nodig. Ik heb negen jaar gewerkt, dus ik ben er wel een tijdje in blijven 
hangen. En eigenlijk vind ik dat niet goed: Je moet niet in iets blijven hangen waar je 
eigenlijk niet meer achter staat. Of dat nu prostitutie is of een schoonmaakbaan. Ik twijfelde er 
wel vaak over, maar wist ook niet zo goed wat ik anders zou moeten doen. Ik heb wel af en 
toe uitzendbaantjes gehad, maar dat was het na een tijdje ook niet meer. Tot mijn lichaam 
begon te protesteren, ik kreeg veel buikpijn. Dat was wel echt het signaal om te stoppen. 
Tegen vrienden en familie zei ik altijd dat ik in hotels werkte, achter de receptie. Maar toen ik 
een nieuwe baan zocht, durfde ik dat niet. Stel je voor dat ze dat wilden gaan controleren? 
Dus toen heb ik gezegd dat ik een relatie had en niet werkte. En toen ben ik eerst gaan werken 
als koffiejuffrouw. Dat was een levensgroot verschil. Als ik denk aan de prostitutie, denk ik 
aan de sfeer en het wereldje erom heen. Dan voelt dat heel krachtig; adrenaline en energie. 
Heel fel en spannend: ik word er helemaal wakker van. Maar tegelijkertijd is het ook heel 
zwaar en somber en depressief. Dat zijn ook gevoelens die erbij komen. Het is hartstikke 
zwaar. En als ik dan overschakel naar bijvoorbeeld toen ik koffiedame was. Dan zie ik mezelf 
weer lopen met zo'n karretje, weet je wel: “Goedemorgen”, en vervolgens de koffie 
inschenken voor die stoute directeuren. Nou ja, dat is natuurlijk een eitje in vergelijking met 
de prostitutie. Die directeuren willen alleen maar een kopje koffie. Op een gegeven moment 
heb ik via het arbeidsbureau een cursus administratie gedaan en toen ben ik terechtgekomen 
waar ik nu nog zit. In het begin heb ik daar heel veel moeite mee gehad. Dat heeft eigenlijk 
een aantal redenen. In de prostitutie hoefde ik nooit heel erg mijn best te doen om leuk 
gevonden te worden. Als ze mij niet leuk vonden, ja, ook prima, dan was er wel iemand 
anders die dat wel vond. Dat heb ik in het echte leven heel anders. Dan vind ik het wel 
degelijk belangrijk of mensen mij aardig vinden of mogen. Dat zij mij niet afkeuren op wat ik 
doe en dat ik niet het verkeerde zeg. Ik vind ook dat mensen in hun werk zo neuzelen over 
dingen die onbelangrijk zijn. Maar misschien is dat ook omdat ik een beetje een ander 
wereldbeeld heb gekregen door mijn werk. Ik denk dat het allemaal zoveel simpeler is. Ik 
vind op mijn werk dat iedereen allemaal zo ingewikkeld doet en spelletjes speelt. Terwijl ik 
zelf denk uit de prostitutie geleerd te hebben dat mensen allemaal hetzelfde willen en op zoek 
zijn naar een beetje erkenning en een beetje aandacht. En dat het allemaal veel simpeler is dan 
wat er in de maatschappij van gemaakt wordt. Ik kan er heel moeilijk in mee gaan. Ik vind het 
ook wel verwarrend vaak. Dat ik het niet zo goed begrijp, zeg maar. Als ik in een vergadering 
zit, bij ons op het werk, dan is het alsof ik in een... dat vind ik zo onwerkelijk. Waar gaat dit 
allemaal helemaal over? Ik kan ook heel erg dingen relativeren, ook doodrelativeren. Maar dat 
wordt wel steeds minder. Positief vind ik dan dat ik heb geleerd om heel makkelijk een rol te 
spelen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik zelf ook wel meedoe aan die spelletjes. Dus 
bijvoorbeeld een beetje de populaire meid uithangen. Terwijl ik dan altijd complimentjes krijg 
van collega's: Jij bent altijd zo heerlijk jezelf. Nee, ik moet wel erg ongesteld en chagrijnig 
zijn, wil ik uit mijn rol vallen. Ik heb wel het idee dat ik veel geleerd heb over de omgang met 
mensen. Het is anders dan met een ander beroep waar je hebt leren lassen bijvoorbeeld, want 
dan weet je precies wanneer je het over die kennis hebt. Dit is in de omgang met mensen. Ik 
heb daar veel van geleerd, maar ik kan niet precies zeggen wanneer ik dat toepas. Ik denk dat 
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ik in het algemeen kan aanvoelen wat iemand wil, of kan aanvoelen wat iemands bedoelingen 
zijn. Ik denk dat ik dat zeker geleerd heb in de prostitutie, maar wat ik niet nu precies kan 
zeggen, is wanneer ik dat precies gebruik of toepas. Collega´s hebben wel eens gesprekken 
van drie uur met cliënten en komen met precies dezelfde conclusie naar buiten als die ik heb 
als ik die mensen twee minuten zie met koffie geven, een vraag stel en een eerste indruk krijg. 
En dan denk ik: dat kan ik misschien ook wel eens een keer mis hebben maar tot nu toe is dat 
altijd goed gebleken. Dat is toch wel iets wat ik waarschijnlijk geleerd heb omdat je met 
klanten zo direct contact hebt zonder franje eromheen en met alle voelsprieten open, zeg 
maar. Ik denk dat ik dat daar wel geleerd heb. Maar misschien had ik op school wel meer 
geleerd. 
Het vrijwilligerswerk dat ik een tijd heb gedaan heeft me wel geholpen. Ik heb ook even in 
therapie gezeten, maar het is niet zo dat ik mijn ervaring – en ook andere dingen trouwens –  
daar in die therapie allemaal heb verwerkt en op een rijtje heb gekregen. Ik ben daar tot de 
conclusie gekomen dat ik nog even wat met prostitutie wilde doen, niet als prostituee maar 
vanuit een andere kant. Misschien was dat wel vanuit een soort verdediging en vanuit een  
verwerkingsproces. Op het moment dat ik roep: “Prostituees moet je accepteren, want...”, 
roep ik ook: “Je moet mij ook accepteren, want...” Snap je? Door prostituees in het algemeen 
te verdedigen, verdedig ik mijzelf.  
 
3.6. Levensverhaal 5 
Ik wil dit gesprek nog wel hebben, maar daarna wil ik er eigenlijk niet meer over praten. Ik 
wil het gewoon achter me laten en er ook niet meer over nadenken. Ik ben bijna vijftig. Ik heb 
geen man, wel een zoon van in de twintig. Van zijn vader ben ik gescheiden toen hij vier was. 
Hij heeft zich ook nooit met zijn kind bemoeid. Mijn zoon heeft nu wel af en toe contact met 
zijn vader. Ik heb hem wel verteld dat ik in de prostitutie heb gewerkt. Hij was veertien en 
niet te harden. Er was in huis geen land met hem te bezeilen. Chagrijnige kop. Wist zus niet, 
wist zo niet. Wil dit niet, wil dat niet. Hij moest van me voor zijn zakgeld werken. Wat hij 
zelf verdiende, kreeg hij van mij erbij. Dus dat stimuleerde ook nog. Op een gegeven moment 
was het zo erg dat ik gezegd heb: Jij zit in je puberteit en ik zit bijna in mijn overgang. Dat 
zijn twee fases in een mensenleven. En ik denk dat ik eens met jou moet praten. Want ik denk 
dat ik je iets vertellen moet dat misschien pijn doet. Maar, ik zeg, ik moet het je gewoon 
vertellen omdat je dan misschien een klein beetje begrijpt waarom ik moeite heb met die grote 
mond die je hebt. En toen heb ik dus verteld dat ik in de prostitutie heb gewerkt en waarom. 
Hij miste natuurlijk ook een vader, hè. Daar had ik wel begrip voor. Maar we hebben er één 
keer over gesproken en daarna nooit meer. En toen was het ook goed zo. Hij is nu trouwens al 
het huis uit en woont samen met zijn vriendin.  
Mijn man ging heel onvolwassen om met mijn werk in de prostitutie. Soms pushte hij mij om 
te gaan werken omdat er geen geld was en andere keren kreeg ik naar mijn hoofd dat ik de 
hoer speelde. Ik heb geen liefde gehad in die relatie. Dat heb ik pas later leren kennen bij mijn 
(nu ex-) vriend. Maar dat is ook fout gelopen. Hij ging vreemd. Daardoor ben ik wel anders 
gaan kijken naar liefde. Ook door de prostitutie trouwens. Dat heeft ook veel invloed gehad. 
Monogamie, seksualiteit en liefde liggen zo dicht bij mensen en prostitutie doorkruist dat 
natuurlijk vreselijk. Ook het romantische beeld van één man en één vrouw is aan diggelen 
gegaan daardoor. En wat je ziet in de prostitutie – de klanten, de pooiers, de meisjes, het type 
losbandige figuren zonder enige moraal – maakte mijn gevoel steeds sterker dat ik dat niet 
wil. Zo zijn ze trouwens niet allemaal, hoor. Maar toch, dat leven en dat soort mensen om me 
heen, dat wilde ik niet. Ik wil intimiteit, warme mensen, liefde van binnenuit, genegenheid, 
eerlijkheid en trouw zijn. Dat zijn de dingen die ik belangrijk vind. Of het ook kan, weet ik 
niet. Daarnaast vind ik de prostitutie ook echt rolbevestigend over wat een vrouw prettig vindt 
in bed en hoe makkelijk dat kan gaan. Domme mannen trappen daar in en er komen erg veel 
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domme mannen, kan ik je vertellen. Ik heb voor de meeste mannen een soort van minachting 
overgehouden. Ik heb helemaal geen respect voor mannen. Ik ben echt anders aan gaan kijken 
tegen hoe mannen vrouwen bekijken of zien. Misschien niet alle mannen, maar bepaalde 
dingen had ik niet gedacht. Dat het toch allemaal zo heel koud is. Dat kunnen toch veel 
mannen. Want heel veel mannen gaan toch naar een prostituee en die kunnen dat. Van mijn 
kant is dat een spel en van hun kant is dat omdat zij dat echt zelf willen. Het heeft mijn kijk 
wel veranderd. Ik heb bijvoorbeeld nu het idee dat bijna alle mannen de neiging hebben om 
vreemd te gaan. Dat zou ik daarvoor niet hebben gedacht, maar nu wel. Mijn idee is dat ze het 
allemaal wel willen, maar dat sommigen het niet doen omdat het niet hoort. Dat soort ideeën 
had ik daarvoor niet, meer het romantische idee. Ik heb niet meer: Er is één man en één vrouw 
en die houden altijd van elkaar. Ik denk dat alle mannen met elke vrouw wel seks willen als ze 
zin hebben – misschien met een bepaalde voorkeur voor een bepaald type – maar dat 
eventueel niet doen omdat dat niet wordt geaccepteerd of omdat ze het zelf niet willen, maar 
fysiek gezien denk ik dat ze dat allemaal wel willen. Ik denk dat ontzéttend veel mannen 
vreemdgaan. 
Pas bij mijn ex-vriend heb ik ook leren genieten van seks. Seks was voor mij altijd een 
machtsmiddel. Ik ging met een man naar bed en dan was ik eigenlijk alleen maar bezig met 
zijn genot. Maar daarin had ik wel de macht. En met mijn ex-vriend ben ik er voor het eerst 
achter gekomen dat ik ook wel van seks kon genieten. Er ging een wereld voor me open. Ik 
had nooit gedacht dat seks zo intiem en vertrouwd kon zijn. Dat is voor mij nooit zo geweest. 
Het is voor mij altijd een reeks van handelingen geweest die ik afwerkte en die ik zo goed 
mogelijk probeerde te doen. En die ik aanpaste aan de man die onder me lag. Maar ja, hij 
heeft de fout gemaakt om vreemd te gaan en daarmee is er iets kapot gegaan. Als ik niet in de 
prostitutie had gewerkt, had ik nooit gemerkt dat hij me belazerd had. Maar als iemand me op 
mijn hart trapt, komt hij er nooit meer in. Daar ben ik heel duidelijk in. Nou ja, ik ben zó 
genezen van een relatie. Dus nu ben ik alleen. Niet ontevreden, hoor. Maar ik had het wel 
graag anders gezien. Ik zou ook wel graag meer vrienden willen hebben. Tijdens mijn 
huwelijk en de prostitutie had ik eigenlijk geen vriendinnen. Ik was heel erg op mezelf, een 
eenling. Het was natuurlijk ook moeilijk om vriendinnen te hebben, omdat al die leugens en 
dat werk mij belemmerden om me open te stellen. En ik ging ook steeds meer drank en drugs 
gebruiken om me af te sluiten voor het feit dat ik het eigenlijk niet helemaal eens was met wat 
ik deed. Ja, en dan maak je ook geen echte vrienden. En natuurlijk kwam er altijd het 
onvermijdelijke moment van: “Wat doe je?” Of de angst dat je zou worden ontdekt. Dat is 
daarna wel minder geworden en dat is bevorderlijk voor contacten leggen en onderhouden, 
vind ik. Ik hoef niet meer zo te liegen en zo te verdedigen. Maar nog steeds vind ik het 
moeilijk om mij sociaal of kwetsbaar op te stellen. Dat is ook het beeld dat anderen van mij 
hebben, dat ik nooit iets heb. En natuurlijk is het ook zo dat je op een bepaalde leeftijd minder 
mensen ontmoet. Volgens mij doe je dat grotendeels in je jeugd. Nu kom ik niet veel mensen 
meer tegen om dat nog op te bouwen. Mensen hebben zelf al hun netwerk en familie. Soms 
vind ik het wel jammer. Het zou wel iets leuker zijn. Ik heb wel een vriendin, een paar 
kennissen en ook veel contact met mijn moeder en een tante en daar ben ik wel blij mee. Ik 
kan nu ook gewoon zeggen dat ik naar mijn werk ga. Als ik nog daar had gewerkt, had ik dat 
niet gezegd. Ja, dat weerhoudt je ervan dichter bij mensen te komen. Ik vind het gewoon niet 
prettig, dat constante liegen of verdedigen of het mooier maken dan het is. Tegen mensen die 
wel wisten dat ik werkte, zei ik altijd dat het uitstekend ging en makkelijk was. Er was nooit 
een vervelende klant en je bepaalde alles zelf: je maakt het beter dan het is. Juist om tegen dat 
oordeel van mensen in te gaan dat het slecht is, wil jij laten zien dat dat niet zo is. Voor mij is 
het iets wat ik heb afgesloten. Maar je blijft dat stempel zo houden. Dat raak je gewoon niet 
kwijt. Dat merk ik echt. Van de mensen die het wel weten. Je zal altijd anders behandeld 
worden. En mijn ex-man heeft het na de scheiding uit woede ook aan heel veel mensen 
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verteld. En er zijn nu veel mensen die ik oppervlakkig ken, kennissen van hem en kennissen 
van mij, inmiddels zijn het trouwens geen kennissen meer van mij, die als ik ze tegenkom een 
beetje geschrokken reageren. En van die vriendin hoor ik dat er ontzettend over me wordt 
gepraat. Nog steeds. Als ik nieuwe mensen tegenkom, vertel ik het ook niet meer. Waarom 
zou ik? Ik heb er helemaal geen zin in. Ik heb dat achter me gelaten. Het is natuurlijk nog 
steeds een deel van mijn leven omdat wie ik ben, ook een beetje daardoor komt. Maar dat 
vertellen dat doe ik niet. Ik ben heel erg bang om daar ooit op afgerekend te worden. Ik denk 
dat het een grote invloed heeft op de meeste vrouwen. Ik vraag me wel eens af of deze 
ervaring een dermate invloed op je leven heeft dat het ook mooie dingen wegneemt. Alhoewel 
ik wel blij ben dat ik weet wat ik weet omdat het mij beïnvloeden kan.  
Ja, ik heb daar nog wel last van. Wat mij opvalt, is dat men het altijd over de hoeren heeft 
maar dat men het nooit over de hoerenlopers heeft. Dat vind ik juist zo bezopen. Daar wordt 
nooit iets over gezegd. En ik ben ervoor dat daar eens aandacht aan besteed wordt. Want 
waarom wij? Er zijn er toch twee voor nodig? Je kan alleen geld verdienen als er ook een 
hoerenloper is. Nou is het zo, moet ik zeggen, dat het vroeger meer een schande was dan nu. 
Er zitten zoveel vrouwen in het leven, dat was vroeger niet. Als je de hoer speelde, nou... dan 
was je goedkoop! Het woordje ‘hoer’ is ook een heel vies woord. Ik vind eigenlijk dat 
iedereen zelf moet weten wat ie doet. Maar ik vind vaak de situaties waarin die vrouwen 
verkeren zo triest. Dan kijk ik naar mijn eigen verhaal en denk ik: Dit heb ik toch nooit 
gewild, dat wordt je maar aangedaan door een kerel. Een man waar je van houdt. En na alles 
wat je al meegemaakt hebt, denk je: Fijn, ik trouw, dan ben ik daarna van alle ellende af. Nou, 
mooi niet. Toen heb ik de grootste ellende gekregen. 
Ik heb wel zelf een minder zwart-witte kijk op het leven gekregen. Door alles wat ik heb 
gezien en heb meegemaakt, ben ik tegelijk zwakker, maar ook sterker geworden. Klinkt heel 
raar maar het is wel zo. Ik heb soms momenten dan voel ik me echt een sterke vrouw, maar ik 
heb ook momenten dan zie ik al die ellende voor me van mensen. Niet zozeer wat ik heb 
meegemaakt, maar al die ellende om me heen. En dat is natuurlijk wel wat. Ik heb in clubs 
gewerkt, daar werden meisjes door pooiers gedwongen en geslagen en ik zag de 
verschrikkelijkste dingen. Meisjes die werden vastgehouden en die mochten alleen gaan om te 
gaan werken. Dat heeft me heel erg aangegrepen en af en toe kan ik me daar ook nog heel erg 
rot onder voelen. En heel machteloos. Ja, dat heeft mijn wereldbeeld heel erg aangetast. Ik 
had nooit kunnen denken dat mensen zo slecht konden zijn en elkaar zo'n pijn konden doen. 
Dat heb ik daar pas gezien. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu begripvoller ben naar mensen 
die het moeilijk hebben en dat ik niet meer oordeel over mensen. Dat deed ik vroeger nog wel 
eens, hoor. Dan had ik overal een mening over. Maar nu niet meer. Ik wil mensen eerst leren 
kennen. En vaak komt er dan heel iets anders uit dan dat je verwacht. 
 

Wat ik wel heb ervaren, is dat je als vrouw heel veel macht over mannen hebt als je 
aantrekkelijk bent. Dat is macht. Zij denken dan dat ze ook nog andere aspecten van je leuk 
vinden. Maar mijn idee is dan dat het uiterlijk overheerst, dat die aantrekkingskracht 
overheerst. Je kan dat gebruiken en dat is een soort macht die je dan hebt. Door dat werk, hoe 
je omgaat met mannen, daar kan je ook heel veel zelfvertrouwen aan ontlenen. Ik ben 
zekerder over mezelf geworden. Ik was altijd hartstikke onzeker over mezelf, was ervan 
overtuigd dat ik hartstikke lelijk was. Niemand moest mij. En ik voel me nu iets 
zelfverzekerder. Ik moet zeggen dat de eerste keer toen ik dus in dat leven zat, ik me bewust 
ging worden dat ik eigenlijk een hele leuke vrouw was. Dat zei mijn man nooit tegen me.  
Mijn houding is wel veranderd door het leven zelf. Het heeft een hele zelfstandige vrouw van 
me gemaakt. Ik beslis alleen, ik doe veel alleen. Ik ben iemand die je geen knollen voor 
citroenen kunt verkopen. Ik ben trots, sterk en bijzonder.  
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Ik heb alleen de lagere school gedaan. Het was in mijn tijd ook niet zo belangrijk om verder te 
leren. En ik leerde natuurlijk mijn man kennen, dus ik wilde een gezin stichten. Maar mijn 
man was niet zo betrouwbaar. Het leek een goede keus en hij had een goede baan, maar hij 
gokte. Dus er was nooit geld. En toen ben ik in de prostitutie gaan werken. Ik zag het als een 
mogelijkheid om snel veel geld te verdienen voor ons gezin en het leek mijn man ook een 
goede oplossing. Ik heb acht jaar gewerkt. Na mijn scheiding was ik het op een gegeven 
moment gewoon zat. Dat geld kon me ook helemaal niet meer gelukkig maken. Ik kon kopen 
wat ik wilde, maar het maakte gewoon helemaal niet meer uit. Ik had er absoluut geen zin 
meer in. En ik maakte mezelf wijs dat ik dat en dat ging verdienen, maar... Nee, het stond me 
tegen: de mensen en de vaste klanten, zoals je dat noemt. De hele sfeer. En uiteindelijk... Ja, 
ik wil het niet al te negatief benaderen voor mezelf. Ik moet ermee leven, maar ik zal het 
niemand aanraden. Ik vind het absoluut een foute beroepskeuze. Het is één grote leugen 
waarmee je je geld verdient en dat is gewoon helemaal niet prettig. 
Toen ik gestopt was, heb ik ander werk gezocht. Dat was niet zo heel makkelijk. Ik heb 
natuurlijk ook geen opleiding en voor al die jaren heb ik geen werkervaring waarover ik kan 
vertellen. Ik zei altijd maar dat ik getrouwd was en voor mijn zoon zorgde. Ik ben gaan 
werken als schoonmaakster. Inmiddels werk ik in een winkel. Eigenlijk had ik wel een 
opleiding willen doen, maar ik heb het idee dat ik het niet kan. Voor mijn idee pas ik niet 
meer in de maatschappij. Ook een beetje niet willen. Ik zie mezelf niet meer in de 
schoolbanken gaan zitten. Terwijl ik het aan de andere kant ook hartstikke zonde vind. Dus ik 
blijf maar doen wat ik doe.  
Eigenlijk heb ik in de prostitutie niets geleerd, behalve dat ik een ruimere kijk op het leven 
heb gekregen. Op dit moment is het voor mij een fenomeen in de maatschappij waar ik niet 
echt een vaste mening over heb. Dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Ik kan alleen voor 
mijzelf zeggen dat ik het niet echt als iets positiefs ervaar. Ik denk dat voor een gemiddelde 
vrouw met een normaal emotioneel leven het niet de prettigste manier is om veel geld te 
verdienen. Ik denk dat je het beter niet kunt doen. Dat is mijn mening. Nu moet ik wel zeggen 
dat hoe langer het geleden is dat ik heb gewerkt en hoe verder ik in het verwerkingsproces 
ben, hoe meer positieve dingen ik ga zien. Ik ben wie ik ben, ook door die ervaring. En op wie 
ik ben, ben ik wel trots. Daarnaast is het zo dat deze keuze voortkwam uit een noodsituatie, 
dus het was nu eenmaal zo. Je gaat niet voor een leuke vakantie de hoer spelen, lijkt me. En 
door deze ervaring en door de risico´s die ik heb genomen, heb ik mijn eigen kracht ontdekt.  
 
3.7. Ter afronding 
In dit hoofdstuk heb ik een eerste beeld gegeven van hoe de respondenten praten over hun 
eigen werkelijkheid, over hun leven en ervaringen. Dit heb ik gedaan door een bewerking van 
het empirische materiaal in geconstrueerde levensverhalen. Ik heb hiermee een poging 
ondernomen om de veelheid aan informatie geconcentreerd weer te geven, zonder de 
diversiteit in de verhalen van de respondenten uit het oog te verliezen. Deze bewerking is een 
adequate in de zin dat zij door de respondenten herkend is toen ik de verhalen teruggaf om te 
checken of ik dicht bij hun interpretatie was gebleven.  
 
Daarnaast denk ik nu een basis te hebben gelegd om een volgende stap te zetten in de verdere 
uitwerking van het onderzoeksmateriaal. In het volgende hoofdstuk leg ik de theoretische 
fundering. In hoofdstuk 5 komen dan de levensverhalen weer terug, maar ditmaal worden ze 
met behulp van de theorie thematisch geduid en worden betekenissen geëxpliciteerd.  



 58 

Hoofdstuk 4 Identiteit: een reflexief project  
 
4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk ontwikkel ik mijn theoretisch kader, dat ik wil gebruiken om de 
levensverhalen van de respondenten in een breder perspectief te plaatsen. Sommige auteurs 
die zich richten op prostitutie-onderzoek (zoals Day, 2000 Carpenter e.a., 1997, Warr e.a., 
1999) hebben getracht onder prominente dualismes, zoals dat van slachtoffer of actor en 
legaliteit of illegaliteit, uit te komen en daarbij verwezen naar de handelings- en 
maatschappijtheorie van Giddens (structuratietheorie, intimiteitstheorieën) en Beck 
(risicomaatschappij) of hebben hiervan gebruik gemaakt in hun analyse. Ik ga verder op deze 
weg door de theorieën van Giddens en Beck centraal te stellen in mijn analyse.  
 
De structuratietheorie is een algemene theorie over menselijk handelen en de relatie tussen 
individueel handelen en sociale structuren. Omdat deze theorie de primaire basis van mijn 
analyse vormt, zal ik hier als eerste op ingaan (paragraaf 4.2.). Giddens heeft aan zijn 
structuratietheorie ook maatschappij-theoretische analyses verbonden, waarin begrippen 
centraal staan die voor mijn object van studie – ex-prostitutie – van belang zijn, zoals 
identiteitsontwikkeling, liefde, seksualiteit en intieme relaties. Ook van deze analyses maak ik 
gebruik. Ik combineer theoretische inzichten van Giddens op deze punten met de analyses van 
Beck, omdat ook in zijn analyses deze begrippen een belangrijke rol spelen  
(paragrafen 4.3. en 4.4.). In de paragraaf 4.5. geef ik kort weer in welk maatschappelijk 
perspectief Giddens en Beck bovenstaande analyses plaatsen. Dit ontwikkelingsperspectief 
biedt mij de gelegenheid om de kennis en ervaringen die de respondenten hebben opgedaan in 
de prostitutie niet alleen aan dit onderwerp – (ex-)prostitutie – te verbinden, maar ook aan de 
ontwikkeling van onze maatschappij als geheel. 
 
In de gesprekken met ex-prostituees komt naar voren dat stigma een belangrijk begrip is. Het 
gaat hierbij om de manier waarop anderen, zowel op microniveau als op macroniveau, 
reageren op het onderwerp prostitutie en op personen die in de prostitutie werken of hebben 
gewerkt en de wijze waarop (ex-)prostituees hiermee zelf omgaan. In de analyses van 
Giddens en Beck speelt het begrip stigma geen rol. Stigma is een sociologisch verschijnsel dat 
haar vorm en inhoud krijgt in en door interacties en daarom ook binnen de structuratietheorie 
geduid kan worden. Omdat het zo’n cruciaal begrip is bij prostitutie zal ik er, vanuit deze 
invalshoek, in de onderstaande paragrafen verdere uitwerking aan geven.  
 
4.2. Structuratietheorie  
Centraal in de structuratietheorie staat het uitgangspunt dat individueel handelen 
onlosmakelijk is verbonden met maatschappelijke structuren. Deze verbondenheid krijgt 
concreet vorm in het handelen van individuele actoren en in de alledaagse interacties die zij 
aangaan.  
 
In de onderstaande drie subparagrafen ga ik eerst in op deze onlosmakelijke verbondenheid 
van individueel handelen en sociale structuren, en de structuratieprocessen waarin zij tot stand 
worden gebracht. De tweede subparagraaf gaat in op twee onderwerpen die in de hedendaagse 
structuratieprocessen een cruciale rol vervullen: kennis en reflexiviteit. In de derde 
subparagraaf staan bewust en onbewust handelen centraal en ga ik in op de vraag wat de 
invloed hiervan is op het bestendigen of veranderen van sociale structuren. In de laatste 
subparagraaf geef ik uitwerking aan het begrip stigma. 
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4.2.1. De onlosmakelijke verbondenheid van individueel handelen en sociale structuren 
Giddens definieert structuur als volgt: “Rules and resources, recursively implicated in the 
reproduction of social systems. Structure exists only as memory traces, the organic basis of 
human knowledgeability, and as instantiated in action.” Sociale structuren zijn dus “in 
concrete interactie ge(re)produceerde betekenissen, normen en machtsrelaties. Sociale 
structuren bestaan dus ook alleen in en door het handelen van concrete individuen.” 
(Coenen-Hanegraaf e.a., 1997). Centraal in de structuratietheorie staat het begrip dualiteit van 
structuren. Dualiteit van structuren betekent dat sociale structuren “[...] in één en dezelfde 
handeling [...] zowel voorwaarde zijn alsmede gevolg. Ze zijn voorwaarde in zoverre 
betekenissen, dominantierelaties en normen als vanzelfsprekend en onopgemerkt dat handelen 
vorm geven, doordat ze in dat handelen worden opgenomen. Tegelijk zijn sociale structuren 
gevolg van handelen, omdat in het handelen die structurele kenmerken (betekenis, macht en 
norm) geproduceerd en gereproduceerd worden en omdat die (re)produktie de enige vorm is 
waarin die sociale structuren in de werkelijkheid bestaan.“ (Coenen, 1987, 137). Met 
macht(srelaties) doelt Giddens op het vermogen om een bepaalde betekenis en norm –gezien 
tegenover andere mogelijke betekenissen en normen – dominant te laten zijn, waardoor deze 
bepalend is voor de uitkomst van een interactie. Hierbij gaat Giddens uit van ongelijkheid in 
de verdeling van macht en dus van ongelijke machtsrelaties. 
 
Betekenissen, normen en machtsrelaties worden ge(re)produceerd in interacties. De 
wederkerigheid van individueel handelen en sociale structuren, het structuratieproces, komt 
tot stand in deze interacties. Een universiteit, een democratie of het prostitutieveld worden 
gevormd, bestendigd of veranderd in en door het handelen van al de individuen die zich 
daarmee bezighouden en in de interacties die zij met elkaar aangaan. De universiteit is niet het 
gebouw van de universiteit, de democratie is niet het stemlokaal en de prostitutie staat niet 
gelijk aan de ramen en bordelen: het gezamenlijk handelen geeft vorm aan de structuur (van 
die universiteit, democratie of dat prostitutieveld). De drie aspecten van structuur (betekenis, 
norm, machtsrelatie) zijn niet alleen in algemene zin, maar juist ook voor een onderwerp als 
(ex-)prostitutie van belang. Wanneer de geschiedenis van prostitutie wordt bestudeerd, valt op 
hoezeer telkens opnieuw wordt gedebatteerd over de betekenis van prostitutie en de normen 
die hier vervolgens aan verbonden zouden moeten worden. Net zozeer als het debat over de 
machtsverhoudingen waarbinnen dit plaatsvindt en de ondersteuning die (wettelijke) regels en 
bepalingen hieraan al dan niet bieden. Tegenwoordig zien we hiervan een voorbeeld in de 
discussie rondom de legalisatie van prostitutie en het aanscherpen van de moraal en 
regelgeving rondom illegale prostitutie. Een ander recent voorbeeld ligt bij de overheid die, 
gesteund door deze legalisering en de wet Bibop43, de eigenaren van prostitutiepanden op de 
Amsterdamse Wallen financieel beoordeelt en controleert, of escortbedrijven 
vergunningplichtig maakt. Ook de invloed van prostituees zelf op de betekenis en norm van 
prostitutie heeft haar weerslag gekregen in de wetgeving in Nederland. Zonder de toenemende 
kracht van de stem van de prostituee, die in de laatste decennia van de vorige eeuw steeds 
belangrijker werd en haar weerslag kreeg in onderzoek, had de opheffing van het 
bordeelverbod niet kunnen plaatsvinden.  
 
Het feit dat sociale structuren alleen bestaan in en door het handelen van actoren, betekent 
niet dat zij aan permanente verandering onderhevig zijn. Sociale structuren zijn duurzaam, 
zowel in tijd als in ruimte. Als zij veranderen is dat een geleidelijk en langdurig proces. 
Giddens benadrukt een drietal aspecten dat bepalend is voor de duurzaamheid van sociale 

                                                
43 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
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structuren: de ongelijke machtsverdeling, de niet onderkende voorwaarden voor het handelen 
en de onbedoelde gevolgen van het handelen.  
 
Het eerste aspect betreft de ongelijke machtsverdeling. Het veranderen van structuren is niet 
eenvoudig, omdat het niet alleen gaat om de meest geldige (welke deze dan ook zouden zijn) 
betekenissen en normen in de (re)productie van sociale structuren, maar ook om de ongelijke 
beschikking over hulpbronnen (kennis, vaardigheden, contacten, et cetera en dit uitgestrekt 
over langere periodes): “Als we het veranderen van machtsrelaties uitsluitend afhankelijk 
zouden maken van het individueel handelen van die actoren, die in concrete interacties over 
de minste hulpbronnen beschikken, formuleren we een onmogelijkheid: degene met de minste 
hulpbronnen moet het meeste doen.” (Valkenburg, 1995, 147).  
 
Ten tweede is niet al ons handelen bewust of discursief toegankelijk voor heroverweging. 
Veel betekenissen, normen en machtsrelaties worden onbewust opgenomen in het handelen. 
Het zijn de niet onderkende voorwaarden van ons handelen en ze zijn onderdeel van 
routinematig handelen, waarmee sociale structuren gereproduceerd en dus bestendigd worden. 
Routines en de praktische (onbewuste) kennis waarop ze doorgaans gebaseerd zijn, zijn een 
voorwaarde voor het individuele en sociale leven. Als we ons steeds opnieuw, bij iedere 
interactie, af zouden moeten vragen waarom hij tot stand komt en wat daarvan de gevolgen 
zijn, zou het leven onmogelijk zijn. Het kost tijd (en vaak veel inspanning) om praktische 
kennis discursief toegankelijk te maken, en ook dan blijft het moeilijk om routines te 
veranderen. Routines zijn verbonden aan en vormen een voorwaarde voor ons gevoel van 
veiligheid. De-routinesering leidt tot onzekerheid.  
 
Naast niet onderkende voorwaarden spelen, als derde aspect, ook de onbedoelde gevolgen van 
handelen een belangrijke rol (zie ook Valkenburg, 1995, 145). Onbedoelde gevolgen hebben 
te maken met het feit dat niet altijd kan worden overzien wat de gevolgen zijn van een 
handeling, of dat de gevolgen van een bepaalde handeling anders uitpakken dan voorzien. De 
opheffing van het bordeelverbod kan hier wederom als voorbeeld dienen. Waar de 
verwachting en het doel waren de prostitutiebranche te reguleren, normaliseren en de 
mogelijkheid te bieden om illegale prostitutie niet alleen aan te pakken maar ook terug te 
dringen, lijkt het onbedoelde gevolg te zijn dat prostitutie zich meer dan ooit heeft 
teruggetrokken in de schemerzone, illegaliteit en nieuwe mediavormen (internet).  
 
Praktische kennis kan discursief toegankelijk gemaakt worden, niet onderkende voorwaarden 
kunnen onderkend worden en onbedoelde gevolgen kunnen ondervangen worden. Sociale 
structuren kunnen dus ook in en door het handelen van actoren veranderd worden: “Als 
mensen in een leerproces van welke aard dan ook andere ideeën krijgen over hoe de wereld 
in elkaar zit, vooral als zij zich discursief bewust worden van betekenisstructuren, 
machtsrelaties en normen die tot dan toe volkomen ongemerkt en als vanzelfsprekend 
geaccepteerd worden bij de rationele sturing van hun gedrag, dan krijgen zij greep op die 
niet onderkende voorwaarden van hun handelen.” (Coenen, 1989, 149). Op dat moment zijn 
de voorwaarden aanwezig om sociale structuren te veranderen. Wanneer mensen deze 
namelijk als gegeven beschouwen in hun handelen en niet als veranderbaar door hun 
handelen, zullen zij hun handelen aanpassen aan sociale structuren in plaats van dat zij hun 
handelen er bewust op richten om sociale structuren te veranderen.  
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4.2.2. Reflexiviteit en het belang van kennis 
Volgens Giddens (1990, 1991 en 1992) en Beck (1995) zijn kennis en reflexiviteit een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen in onze moderne samenleving en dus in de voor die samenleving 
kenmerkende structuratieprocessen. Giddens en Beck duiden dit proces aan met de term 
reflexieve modernisering. Modernisering heeft reflexiviteit tot een leidend principe gemaakt 
in de huidige samenleving, zowel op individueel niveau als op het niveau van de samenleving 
als geheel.  
 
Giddens richt zich primair op het kennisaspect van reflexieve modernisering. Het gaat hierbij 
om de wijze waarop mensen bij het tot stand brengen van de wederkerigheid tussen zichzelf 
en hun omgeving, gebruik maken van de kennis die zij voorhanden hebben en hoe zij, in dat 
proces, die kennis steeds verder ontwikkelen. Voor het individu gaat het om (de meeste 
aspecten van) het eigen handelen, dat in het licht van nieuwe kennis of informatie steeds 
opnieuw wordt bezien en waar nodig wordt herzien (Giddens, 1991, 20). De reflexiviteit van 
de samenleving heeft betrekking op het feit dat alle vormen van kennis steeds meer 
toegankelijk zijn voor mensen en steeds meer – op een bijna vanzelfsprekende manier – 
gebruikt worden om de maatschappij in te richten en vorm te geven.  
 
Giddens beschrijft een tweetal veranderingen dat bepalend is voor de wijze waarop kennis 
wordt gebruikt en gedefinieerd. Ten eerste zijn in onze samenleving de productie en het 
gebruik van kennis over de samenleving en de mensen die daar een onderdeel van zijn niet 
langer specialistenwerk. Iedere burger maakt, in vergelijking tot vroeger, permanent gebruik 
van een enorme hoeveelheid aan (toegankelijke) kennis. Deze kennis is op allerlei mogelijke 
manieren en in allerlei vormen beschikbaar: via de media, via collega’s, via familie en 
vrienden, et cetera. Op basis van die kennis richt hij zijn dagelijks leven in. In dat proces 
gebruikt hij niet alleen bestaande kennis, maar houdt die ook permanent kritisch tegen het 
licht. In dat proces wordt kennis dus niet alleen gebruikt, maar ook verder ontwikkeld. Het 
proces waarin kennis en alledaags handelen op elkaar betrokken worden, en in hun onderlinge 
samenhang verder ontwikkeld worden, is contextgebonden. Als de context verschillend is, en 
dat is in onze moderne samenleving veelvuldig het geval, zal ook het ‘resultaat’ van dit proces 
verschillend zijn. Individuen handelen op basis van de kennis waarover zij beschikken. Deze 
kennis bepaalt vervolgens de hoeveelheid handelingsalternatieven waarover zij denken te 
beschikken. De mate waarin en de wijze waarop mensen kennis gebruiken, worden beïnvloed 
door factoren als intelligentie, mogelijkheden en (on)gelijke toegang tot kennisbronnen 
(Valkenburg, 1995, 145).  
Ten tweede is de definitie van kennis aan verandering onderhevig. Kennis is niet langer een 
“cumulatieve bron van zekerheden” die de ware aard der dingen steeds beter benadert en 
waardoor de werkelijkheid steeds meer en beter beheersbaar en bestuurbaar wordt 
(Valkenburg, 1995, 133), maar is onderdeel van de handelingspraktijk en wordt op basis van 
deze praktijk telkens opnieuw onder de loep genomen en aangepast. Dit leidt niet tot een 
cumulatieve opbouw van kennis die op een gegeven moment eindig is, maar tot een veelheid 
aan kennispraktijken die continu bijgesteld wordt en dus minder voorspelbaar en beheersbaar 
is dan in het oude Verlichtingsideaal werd gedacht (Valkenburg, 1995, 133).  
 
Ook Beck (1992) houdt zich bezig met het kennisaspect van reflexieve modernisering. Hij 
wijst op de risico’s van de wijze waarop kennis zich verspreidt en wordt gebruikt in de 
huidige samenleving. Hierbij gaat het om de mate waarin en de snelheid waarmee kennis zich 
over de wereld verspreidt, waardoor onzekerheden toenemen. Aan het gebruik van kennis 
verbonden risico’s zijn geglobaliseerd (waar zij vroeger duidelijker verbonden waren aan een 
bepaalde plaats of een bepaalde groep mensen), waardoor de impact vele malen groter en 
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diffuser is dan voorheen (denk aan een computervirus, kernenergie of gentechonologie). Het 
is niet altijd duidelijk wat de gevolgen zijn van de toepassing van kennis en of de gevolgen op 
te lossen zijn. Dit veroorzaakt onzekerheid. Volgens Beck vereist het omgaan met deze 
onzekerheden en risico’s een reflexieve opzet van het leven.  
 
4.2.3. Routines en bewuste handelingen 
Routines spelen een belangrijke rol op alle niveaus van handelen. Op individueel niveau 
ontwikkelen mensen routines en de daarop gebaseerde zekerheden. In de interacties die ze 
aangaan, spelen routines een belangrijke rol. De begroeting ‘goedemorgen’ wordt geuit 
zonder dat we er expliciet bij stilstaan wat we er precies mee bedoelen en waarom we het 
zeggen. Ook op maatschappelijk niveau spelen routines een belangrijke rol, bijvoorbeeld in de 
vorm van (geformaliseerde) structuren en de daarbij horende regels en conventies. Routines 
bieden een vanzelfsprekende continuïteit. Voor het individu zijn zij verbonden aan zijn 
basisveiligheidssysteem. Zij maken interacties mogelijk, omdat het handelen van de 
betrokken actoren er een zekere voorspelbaarheid en vanzelfsprekendheid door krijgt.  
 
Zonder routine in ons handelen is het, kortom, zowel voor onszelf als voor anderen 
onmogelijk om te functioneren in een sociale context: “Geroutiniseerd handelen is geen 
marginale uiting van menselijke luiheid. Het is de basis waarop sociale interactie überhaupt 
mogelijk wordt, het is […] een sleutelbegrip voor de wijze waarop sociale structuren in en 
door het individuele handelen ge(re)produceerd worden. De basis voor sociale interactie is 
dat ons eigen gedrag een zekere mate van voorspelbare en vanzelfsprekende orde vertoont, en 
dat we die orde ook van anderen mogen verwachten.” (Valkenburg, 1995, 143).  
 
Routines dragen in hoofdzaak bij aan het reproduceren van het bestaande. Als verandering in 
een bepaald opzicht aan de orde is, veronderstelt dat een zekere mate van zekerheid, 
regelmaat en vertrouwen in andere opzichten. Totale onzekerheid in alle opzichten leidt niet 
tot bewuste veranderingen, maar tot stilval of regelrechte paniek. Het kan ook zijn dat een 
individu bewust stil moet staan bij zijn routines en deze, in dat proces, moet veranderen 
zonder dat hij dat van plan was. Er doen zich altijd veranderingen voor in de levenscontext 
van mensen, waarop zij geen directe invloed hebben, maar waarmee zij toch geconfronteerd 
worden (een reorganisatie, het overlijden van een gezinslid) en dus iets ‘mee moeten’. Dat 
kan tot spanning voor de persoon leiden: hij heeft niet expliciet nagedacht over de bestaande 
routine – deze was onderdeel van zijn praktische bewustzijn – en dus ook niet over mogelijke 
alternatieven.  
 
Om routines te kunnen doorbreken en veranderen, moeten ze voor het individu onderkend en 
ter discussie gesteld worden. Dat kan, zeker als het om diepgewortelde routines gaat, een 
moeizaam proces zijn. Het onderkennen van routines hoeft echter niet altijd tot verandering 
ervan te leiden. Verandering van routines – het ter discussie stellen van gedrag dat 
vanzelfsprekend leek – kan namelijk ook angst en onzekerheid oproepen. Op dat moment zien 
mensen zich geplaatst in een situatie waarin zekerheden in onzekerheden veranderen. Zeker 
wanneer aan deze zekerheden en onzekerheden existentiële vragen verbonden zijn, kan dat tot 
radicale ontwrichting en existentiële crisis leiden. Op zulke momenten presenteren morele en 
existentiële dilemma’s zich op een dwingende manier. Giddens (1991, 142) noemt deze 
momenten ‘fateful moments’. Fateful moments zijn volgens hem díe keuzes en/of 
gebeurtenissen in een persoonlijk leven, waarvan de consequenties een bepalende invloed 
hebben op het levensverloop. Fateful moments zijn de (weinige) momenten waarop mensen in 
deze huidige tijd nog worden geconfronteerd met existentiële vragen. In onze samenleving 
zijn veel existentiële vragen, door toegenomen veiligheid en welvaart, namelijk naar de 
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achtergrond verdwenen. Tegelijkertijd leggen we dergelijke vragen bij experts neer, zoals 
artsen en andere wetenschappers. Fateful moments zijn periodes waarop iemand aandacht 
moet schenken aan de nieuwe eisen en mogelijkheden en deze momenten vereisen dan ook 
een bepaalde mate van reflectie. Het zijn zogezegd de kruispunten in iemands bestaan waarop 
een keuze moet worden gemaakt tussen handelingsstrategieën die bekend zijn, of het aanleren 
van nieuwe handelingsstrategieën. Hoe dan ook, deze situaties hebben grote gevolgen. Niet 
alleen voor de toekomstige condities van handelen maar ook voor de identiteitsontwikkeling 
(Giddens, 1991, 143). 
 
4.2.4. Stigma 
Stigma is een sleutelbegrip in de prostitutieliteratuur. Het is volgens veel onderzoekers een 
van de belangrijkste oorzaken voor een problematische overgang van werk in de prostitutie 
naar een andere invulling van het dagelijks bestaan.  
 
Vanuit de structuratietheorie kan stigma geduid worden als een complex van betekenissen, 
normen en machtsrelaties, dat in interacties ge(re)produceerd wordt. Met een stigma wordt 
betekenis gegeven aan prostitutie en de ‘waarde’ van een prostituee. In de loop van de 
geschiedenis en ook in de huidige tijd zien we dat de betekenissen voornamelijk worden 
opgelegd door anderen dan prostituees zelf: Als prostituee ben je... slachtoffer, slecht, onkuis, 
seksbelust, geldbelust, dom, heb je een moeilijke jeugd gehad, et cetera. Aan deze 
betekenissen van prostituees zijn normen verbonden. Deze variëren van het opvangen van 
‘gevallen’ vrouwen tot het tegenwoordige onderscheid in legale en illegale prostitutie en het 
daaraan gekoppelde stigma van actor- en slachtofferschap. Aan deze betekenis- en 
normverlening zijn machtsverhoudingen verbonden: zowel het ‘opleggen’ van een stigma als 
het ‘accepteren’ van een stigma werkt niet voor iedereen hetzelfde. De ene persoon heeft meer 
mogelijkheden om in haar directe of bredere omgeving invloed uit te oefenen op het beeld dat 
men van haar heeft als prostituee of het beeld dat men heeft van prostitutie dan de andere 
persoon. Eveneens is de ene persoon machtiger om een stigma op te leggen dan een ander 
persoon. 
 
Stigma speelt een belangrijke rol in het publieke debat, onderzoek en beleid. Het is een 
sleutelbegrip in hoe er over de verhouding tussen de prostitutiewereld en de reguliere wereld 
wordt gedacht en hoe daarnaar, met name door de overheid maar ook door de burger, 
gehandeld wordt. Ook dit is een kwestie van betekenissen, normen en machtsrelaties die 
kunnen verschuiven. Toen in het wetenschappelijk onderzoek steeds meer belang werd 
gehecht aan de zienswijze van prostituees zelf en onderzoek niet alleen meer ‘over’ hen ging, 
maar ook aandacht werd besteed aan de mening van prostituees zelf, kreeg het beeld dat 
prostituees zelf hadden van hun vak ook steeds meer aandacht. Via de ‘gerespecteerde stem 
van de wetenschap’ werden de stemmen van prostituees belangrijker; een van de redenen dat 
er sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw twee duidelijke feministische visies (gender- en 
emancipatoire visie, zie hoofdstuk 1) ontstonden op prostitutie. Beide visies zijn van 
wezenlijk belang geweest voor de veranderingen van het beeld van prostitutie in de afgelopen 
decennia en hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de wettelijke veranderingen, zoals 
de opheffing van het bordeelverbod. In de afgelopen tien jaar hebben we weer een vrij 
drastische verschuiving kunnen constateren van een nadruk op actorschap, bedrijfsmatigheid 
en legaliteit bij het onderwerp prostitutie, naar – opnieuw – een nadruk op illegaliteit, 
slachtofferschap, loverboys (of pooierboys) en criminaliteit in bedrijfsmatige aspecten. Deze 
verschuiving is niet alleen het gevolg van de wetswijziging, maar ook van een aantal 
sleutelfiguren in de publieke – politieke – wereld, zoals PvdA-politici Oudkerk en Schaapman 
in Amsterdam. Zo heeft bijvoorbeeld Schaapman in Amsterdam een belangrijke invloed 
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gehad door haar eigen ervaring in de prostitutie in te zetten (vanuit het stigma prostituee als 
slachtoffer van een moeilijke jeugd) om onderzoek naar misstanden in de prostitutiebranche te 
stimuleren. Deze verschuivingen in het publieke debat hebben vervolgens weer effect op 
alledaagse interacties, tussen ex-prostituees en hun sociale omgeving. Net als andere 
sociologische processen is het proces van stigmatiseren of gestigmatiseerd worden 
situationeel, dynamisch en complex (vergelijk Dovidio, 2000, 2). De structuratietheorie biedt 
de mogelijkheid om stigma in al zijn situationaliteit, dynamiek en complexiteit te behandelen 
als een niet-eenduidig proces, waarin betekenissen, normen en machtsrelaties een individuele 
en sociale uitwerking krijgen.   
 
4.3. Identiteitsontwikkeling 
De centrale vraag die in dit proefschrift wordt behandeld is welke invloed prostitutie heeft op 
het leven van ex-prostituees en op welke wijze dat zichtbaar wordt in hun handelen. 
Hoofdstuk 3 laat zien dat de respondenten hier actief mee omgaan en dat de eigen individuele 
identiteit hierin een centraal element is.  
 
Ook identiteit zie ik in deze studie in een structuratietheoretisch perspectief. Identiteit wordt 
in deze context gedefinieerd als een geheel van betekenissen (wie ben ik als mens, als burger, 
als ex-prostituee, als vrouw), normen (wat betekent dat voor wat ik in mijn diverse rollen 
moet, mag en kan denken en doen) en machtsrelaties (wat is mijn verhouding met mensen in 
mijn omgeving, maar ook, met de bredere samenleving). Die identiteitsontwikkeling is een 
voortdurend proces van interacties en (zelf)reflectie. Het is ook een wederkerig proces tussen 
individu en omgeving. In dit proces ontwikkelen mensen hun identiteit verder, als complex 
van betekenissen, normen en machtsrelaties. 
 
Over wat identiteitsontwikkeling betekent in de huidige samenleving, gaan de volgende 
subparagrafen. In de eerste subparagraaf ga ik in op de invloed van individualisering en 
reflexieve modernisering op de identiteitsontwikkeling. De tweede subparagraaf behandelt de 
risico’s die in deze tijd verbonden zijn aan het kiezen van een levensstijl, die past bij je 
identiteit. De laatste subparagraaf gaat in op de betekenis van deze ontwikkelingen, zoals 
individualisering, voor het begrip stigma.  
  

4.3.1. Identiteit als reflexief project  
In navolging van zijn theorie over reflexieve modernisering stelt Giddens dat ook 
identiteitsontwikkeling in deze tijd een reflexief proces is. Mensen ontwikkelen hun identiteit 
in de maatschappelijke context waarvan zij deel uitmaken. Die maatschappelijke context is 
aan permanente verandering onderhevig: flexibilisering, de veranderende betekenis van 
kennis, het steeds complexer worden van de samenleving, globalisering, nieuwe vormen van 
communicatie, et cetera. Wanneer het gaat over identiteitsontwikkeling worden de 
consequenties van deze ontwikkeling doorgaans samengebracht onder de noemer van 
individualisering. Mensen moeten onder invloed van de bovengenoemde ontwikkelingen 
steeds meer in staat zijn hun eigen leven vorm te geven en verantwoordelijkheid te nemen 
voor de keuzes die zij maken. Beck (1995, 79) noemt dit het beschikken over een 
keuzebiografie. De grotere mogelijkheid tot het maken van keuzes in de huidige maatschappij 
biedt nieuwe mogelijkheden en stelt ons ook verantwoordelijk voor de resultaten hiervan, 
goed of slecht. Hiervoor (zie paragraaf 4.2.2.) is aan de orde gesteld dat in het proces van 
reflexieve modernisering ook de betekenis van kennis veranderd is. De ontwikkeling en het 
gebruik van kennis is onderdeel geworden van een veelheid van contextgebonden 
kennispraktijken, waarin die kennis permanent kritisch tegen het licht gehouden, bijgesteld en 
ontwikkeld wordt. Kennis is in dat proces een cruciale factor geworden in het handelen van 
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een individu. Giddens (1992, 30) noemt deze ontwikkeling het ontstaan van identiteit als een 
reflexief project. Met gebruikmaking van de veelheid aan kennis die hen heden ten dage ter 
beschikking staat, ontwikkelen mensen hun eigen identiteit en brengen zij die tot uitdrukking 
in hun dagelijks handelen. Dat is de reden dat Giddens aan identiteitsontwikkeling in deze tijd 
refereert als een project; een reflexief project. Verandering, nieuwe dingen uitproberen, 
permanente keuzes maken en zaken heroverwegen zijn belangrijke elementen van de 
individuele biografie geworden. Identiteitsontwikkeling gaat dus om reflectie en zelfsturing: 
“De persoonlijke identiteit is een complex van zelfopvattingen, dat geconcretiseerd wordt in 
de eigen handelingspraktijk en dat op basis van (en in) die handelingspraktijk steeds opnieuw 
overwogen en bijgesteld wordt. De constructie van het zelf is dus een reflexief proces 
geworden, een project waar mensen permanent aan dienen te werken.” (Machielse, 2006, 
182). Identiteitsontwikkeling van het individu in het huidige tijdperk wordt gekenmerkt door 
het open, onderzoekende en individuele karakter. Identiteit krijgt zo in de analyse van 
Giddens en Beck een project- en procesmatige invulling. Reflexiviteit heeft daarin primair een 
beschrijvende betekenis: het is iets dat iedere burger in deze samenleving toepast en 
ontwikkelt. Er zijn daarmee nog geen normatieve uitspraken gedaan: Hoe geven mensen 
gestalte aan de eigen reflexiviteit, hoe adequaat is dat om zich in de moderne samenleving te 
bewegen en in welke mate draagt het bij aan de eigen en andermans emancipatie?  
 
In de ontwikkeling van identiteit als reflexief project zien mensen zich voor vele 
ingewikkelde vragen geplaatst. De betekenis van het gezin voor de eigen identiteit is 
veranderd. Waar vroeger een standaardgezin de identiteit en rollen van mannen en vrouwen 
bepaalde, is dat in de huidige samenleving veranderd. Daarmee verandert ook de betekenis 
van een relatie en een gezin voor de identiteit van mensen. Dit geldt ook voor de relatie met 
het arbeidsbestel. De individuele afhankelijkheid van arbeid en het verwerven van een 
inkomen is toegenomen. Daarmee heeft ook de invloed die het arbeidsbestel heeft op de 
identiteitsontwikkeling aan belang gewonnen: ieder lid van de samenleving, man of vrouw, is 
verantwoordelijk voor zijn of haar eigen arbeidsbiografie. Bij de mogelijkheden en 
onmogelijkheden tot identiteitsontwikkeling, geven zowel Beck als Giddens (de organisatie 
van) het arbeidsbestel een centrale plaats. Met name Beck en Beck-Gernsheim (1995) gaan 
hier uitgebreid op in. In het proces van individualisering zijn mannen en vrouwen vrijer 
geworden in het invullen van hun levens. Ze komen losser te staan van de rollen die hen 
vroeger werden toegeschreven en die zij ook uitvoerden. Dat waren de rollen die hoorden bij 
het kerngezin: man, vrouw, kinderen. Dit betekent dat de standaardbiografie – een voor 
mannen en vrouwen traditioneel vaststaande manier van leven – is veranderd in een 
keuzebiografie. Het is zowel een bevrijding van oude patronen als ook een verplichting om 
het eigen bestaan vorm te geven. Een ieder ziet zich, financieel en sociaal gezien, gedwongen 
om een eigen bestaan op te bouwen. Daarmee is ons huidige bestaan direct verbonden met 
arbeid. Werk is noodzakelijkerwijs een van de basiselementen geworden van een 
levensstijloriëntatie (Giddens, 1991), omdat ieder individu allereerst in zijn eigen bestaan 
moet kunnen voorzien. In het verleden werd de arbeidskeuze van de man gevolgd door de 
vrouw. Met andere woorden, de man had vooral een arbeidsbiografie, de vrouw een 
gezinsbiografie. Tegenwoordig moeten individuen een eigen biografie samenstellen en dat op 
elkaar afstemmen. Tenminste, als zij samen een relatie en eventueel een gezin willen. Dat 
roept andere spanningen op dan vroeger. Beck en Beck-Gernsheim (1995, 6) stellen dat wat 
wordt gezien als individueel falen, eigenlijk het falen is van een gezinsmodel dat wel één 
arbeidsbiografie kan matchen met een levenslange gezinsbiografie, maar geen twee 
arbeidsbiografieën, omdat hun innerlijke logica vereist dat beide partners zichzelf op de 
voorgrond plaatsen. Het ideaal dat de arbeidsmarkt overdraagt is dat van een compleet mobiel 
individu dat zichzelf ziet als een functionerende werkeenheid; competitief, ambitieus en 
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bereid om de sociale verplichtingen die verbonden zijn met zijn of haar bestaan en identiteit 
(in de zin van de mens als sociaal wezen) te negeren. Als de moderne markteconomie 
consequent wordt doordacht, zouden mensen geen enkele familieband onderhouden. Iedereen 
zou onafhankelijk en vrij moeten zijn om in de bedrijfseisen te kunnen passen en om aldus 
zijn of haar economische overleving te garanderen. De basisfiguur van een volledig 
ontwikkelde moderniteit en het archetype van de volledig ontwikkelde arbeidsmaatschappij is 
de single persoon. Volgens Beck en Beck-Gernsheim (1992, 1995) is deze ontwikkeling de 
onbedoelde en onvoorziene consequentie waartoe de eis voor gelijkheid van de seksen leidt 
onder de huidige maatschappelijke verhoudingen. De fundamentele ongelijkheden in 
verdeling in werk en gezin zijn een ingebouwd kenmerk van de industriële samenleving. Dit 
zal niet verdwijnen door mensen te laten kiezen tussen familie of carrière, omdat dit binnen de 
huidige organisatie van de maatschappij enkel spanningen oproept. Deze spanningen uiten 
zich – maatschappelijk gezien – onderhuids: vaker in de privérelaties van mensen dan op 
andere gebieden.  
 
In de ontwikkeling van identiteit als reflexief project is ook de rol en betekenis van 
vertrouwen aan verandering onderhevig. In een samenleving vol onzekerheid en 
keuzemogelijkheden, moeten individuen een bepaalde mate van vertrouwen in zichzelf, in 
anderen en in systemen (organisaties, geïnstitutionaliseerde netwerken en dergelijke) hebben 
om te kunnen functioneren, om keuzes te durven maken en risico’s te durven nemen. Het is 
daarmee ook een van de sleutelbegrippen in het reflexieve project van identiteitsontwikkeling. 
Giddens (1991) benoemt drie vormen van vertrouwen die belangrijk zijn bij 
identiteitsontwikkeling: basisvertrouwen, relationeel vertrouwen (dat Giddens toewijding 
noemt) en vertrouwen in professionals en expertsystemen.  
 
Basisvertrouwen is het basale gevoel van veiligheid en zekerheid dat wordt opgebouwd in de 
vroege jeugd en de basis legt voor andere vormen van vertrouwen. Daarmee is het een zeer 
elementair gevoel van vertrouwen en veiligheid. Ieder mens heeft een fundamentele behoefte 
om onderdeel te zijn van de sociale omgeving waarvan hij afhankelijk is. Al heel jong 
ontwikkelt hij een handelingsrepertoire dat er primair op gericht is om onderdeel te zijn van 
zijn sociale omgeving. Dat repertoire wordt ontwikkeld in een stadium waarin er nog geen 
zelfreflectie is. Het is dus in belangrijke mate een onderdeel van het onderbewuste en dus niet 
of alleen met veel moeite toegankelijk. Het is wat iemands eerste impuls is om te handelen 
wanneer we niet weten wat te doen. Het dient zich, in zijn consequenties, aan wanneer we ons 
in een groep mensen begeven waar we ons absoluut niet bij thuis voelen. Dat 
handelingsrepertoire varieert van persoon tot persoon. Routine en gewoonte zijn belangrijke 
elementen in het opbouwen van basisvertrouwen.  
 
Als tweede hechten Giddens, Beck en Beck-Gernsheim een groot belang aan het vertrouwen 
dat wordt opgebouwd in (liefdes)relaties en dat Giddens omschrijft als ‘toewijding’. 
Toewijding verwijst naar het specifieke vertrouwen dat vereist is in intieme relaties (Giddens, 
1991) en wordt opgebouwd door een gedeelde openheid tussen de personen in een relatie. 
Toewijding resulteert in intimiteit. De intieme relaties die mensen hebben, zijn een belangrijk 
onderdeel van de wijze waarop de identiteit wordt vormgegeven. Het belang van deze relaties 
wordt versterkt door het feit dat de wijze waarop mensen hun persoonlijke (relationele) leven 
vormgeven van grote invloed is op de wijze waarop zij hun maatschappelijk leven in (kunnen) 
vullen.  
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Als laatste is er het vertrouwen in professionals en de expertsystemen die zij vormgeven en 
vertegenwoordigen. Expertsystemen zijn systemen van specialistische kennis, die afhankelijk 
zijn van procedureregels en overdraagbaar zijn van individu op individu (Giddens, 1992, 
243). Voor hun dagelijks leven zijn mensen afhankelijk van een veelheid van dergelijke 
expertsystemen. Dit soort kennissystemen heeft vaak de plaats ingenomen van afspraken met 
mensen, die op persoonlijke basis worden gemaakt. Mensen moeten tegenwoordig dus hun 
vertrouwen in een kennis- of expertsysteem stellen, terwijl zij de mensen die samen dat 
systeem vormen niet persoonlijk kennen. Zij krijgen hooguit te maken met een representant 
en moeten erop vertrouwen dat deze persoon overeenkomstig de codes van dat specifieke 
expertsysteem zal handelen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer wij ons geld aan een bank 
toevertrouwen of onze kinderen aan een kinderdagverblijf.  
 
4.3.2. Risico en levensstijl 
Mensen kiezen bij voorkeur een levensstijl die aansluit op hoe zij zichzelf zien, op hun 
identiteit. De vrijheid én de verplichting om een levensstijl te kiezen, houdt meer onzekerheid 
in voor een individu. Het houdt in dat hij vertrouwen moet hebben in zichzelf, in de mensen 
en systemen om hem heen om steeds opnieuw in staat te zijn om keuzes te maken voor een 
levensstijl, die past bij zijn identiteit en waaraan risico’s verbonden zijn. Ook géén keuzes 
maken kan risicovol zijn. Een levensstijl staat voor de keuze uit een grotere hoeveelheid van 
keuzes om je leven vorm te geven: “A lifestyle can be defined as a more or less integrated set 
of practices which an individual embraces, not only because such practices fulfil utilitarian 
needs, but because they give material form to a particular narrative of the self.” (Giddens, 
1991, 81). Deze keuzes betreffen alle levensterreinen, zowel werk als privé. Volgens Giddens 
is de keuze voor werk en werkmilieu een basiselement van levensstijloriëntaties in de extreem 
complexe moderne verdeling van arbeid. De keuze voor een levensstijl betekent per definitie 
ook een keuze voor een bepaalde set aan risico’s. Deze risico’s worden niet één voor één 
afgewogen, maar afgezet tegen hoe graag een individu die bepaalde levensstijl in vergelijking 
met andere levensstijlen wil (Giddens, 1991, 125). De keuze voor een bepaalde levensstijl 
heeft namelijk invloed op alle levensterreinen: wonen, werken, vrijetijdsbesteding, sociale 
contacten, eten, drinken, seksualiteit en dergelijke. Levensstijlrisico’s zijn daarmee een 
onderdeel van individualiseringsrisico’s: de individuele risico’s die voortvloeien uit de 
specifieke levensstijlkeuzes die mensen maken. Soms kan de keuze voor een bepaalde 
levensstijl dus betekenen dat bepaalde individualiseringsrisico’s groter worden. Iemand die 
kiest voor een topfunctie waarin zeer hard gewerkt wordt, veel stress aanwezig is en ongezond 
wordt gegeten, riskeert bijvoorbeeld overspannenheid, hartinfarcten en een verschraald 
sociaal leven. Iemand die ervoor kiest om veel te reizen, riskeert inkomensonzekerheid of 
onveilige situaties. Iemand die ervoor kiest om zich diep in het uitgaansleven te begeven, 
kiest misschien ook wel voor drugs-, sigaretten- en/of alcoholgebruik en wisselende seksuele 
contacten, met alle risico’s van dien. Het zijn risico’s die behoren bij die specifieke 
levensstijl. Je zou kunnen stellen dat iedere levensstijl een pakket aan risico’s in zich draagt. 
Het nemen van bepaalde risico’s die inherent verbonden zijn aan een bepaalde levensstijl 
worden dan door het individu, soms niet eens bewust, geaccepteerd als onderdeel van het 
totale pakket.  
 
Individuen kunnen ook bewust een risico aangaan: een gecultiveerd risico (Giddens, 1991).  
Ook deze vorm van risico nemen is onderdeel van een levensstijl, maar waar de eerder 
genoemde risico’s niet als aparte items worden beoordeeld, is dat bij gecultiveerd risico wel 
het geval. De spanning van een gecultiveerd risico vloeit voort uit de opzettelijke blootstelling 
aan onzekerheid. De dagelijkse routine wordt doorbroken en een individu wordt even ‘op 
scherp’ gezet. Het kan voorheen gesloten situaties weer open maken, routines doorbreken en 
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biedt een persoon de kans om zich een nieuwe toekomst eigen te maken. Gecultiveerd risico 
wordt genomen in het vertrouwen dat de gevaren die aangegaan worden, kunnen en zullen 
worden overwonnen. We kennen gecultiveerd risico in geïnstitutionaliseerde vormen: hierbij 
gaat het om risico nemen in competitief georganiseerde vorm, zoals het handelen op de beurs 
of bij sportwedstrijden. Het kent echter ook meer individuele vormen, bijvoorbeeld 
experimenteren met drugs of bungeejumping. Gecultiveerd risico nemen is volgens Giddens 
een experiment met (basis)vertrouwen, omdat het zo diep ingrijpt op ons routinematig gedrag 
en heeft in die zin een directe invloed op de identiteit.  
 
Het vertrouwen dat mensen hebben in zichzelf, in anderen en in systemen en de inschatting 
van risico’s bij de verschillende keuzemogelijkheden, zijn in de ontwikkeling van de 
individuele identiteit als reflexief project belangrijke elementen. De mate van opgebouwd 
vertrouwen geeft het kader waarbinnen iemand bewust of onbewust met zijn omgeving en de 
kennis die hij aan zijn omgeving kan ontlenen, kan omgaan. Ook heeft dit, tezamen met een 
aantal andere factoren als opvoeding, karakter en dergelijke, invloed op de mate waarin 
iemand risico’s wil of kan nemen.  
Wanneer routines al dan niet bewust of opzettelijk ter discussie worden gesteld of ter 
discussie staan, kan er een fateful moment ontstaan (Giddens, 1991, 142). Afhankelijk van de 
beslissingen die op dit moment worden genomen, worden routines, (de mate van) vertrouwen 
en (het accepteren of nemen van) risico aangepast of niet. Op welke manier dan ook, deze 
ervaring heeft invloed op de identiteit. Om zich staande te houden in de hedendaagse 
maatschappij, waarin het gaat om individuele keuzes, gebaseerd op een reflexief begrijpen 
van de samenleving, is het een voorwaarde dat iemand een besef heeft van zijn eigen identiteit 
en daarbij desondanks open staat voor continue aanpassing hiervan: “Only if a person is able 
to develop an inner authenticity – a framework of basic trust by means of which the lifespan 
can be understood as a unity against the backdrop of shifting social events – can this be 
attained. A reflexively ordered narrative of self-identity provides the means of giving 
coherence to the finite lifespan, given the changing external circumstances.” (Giddens, 1992, 
215).  
 
Giddens (1992 en 2002) omschrijft individualisering en het toegenomen belang van het 
persoonlijke domein als een radicale democratisering van het persoonlijke en het ontstaan van 
‘life politics’44, waarin de persoonlijke en maatschappelijke keuzes van mensen samenvloeien 
en een veel directere invloed op elkaar hebben dan voorheen. Hij bedoelt hiermee dat 
zelfverwerkelijking en het reflexieve project van identiteitsontwikkeling in een directe 
verbinding staan tot en een wisselwerking kennen met maatschappelijke ontwikkelingen. 
Vroeger bleven de gevolgen van individuele beslissingen min of meer beperkt tot de directe, 
eigen leefomgeving en waren zij tamelijk inzichtelijk. In een tijd van een verruimende sociale 
horizon en mondialisering is het bereik van deze gevolgen veel groter geworden. Dat betekent 
dat de politieke betekenis van het individuele leven is toegenomen (denk aan internetsites als 
Youtube, LinkedIn en Hyves, waar het maatschappelijke en persoonlijke regelmatig in elkaar 
overvloeien). Giddens voorziet dat veranderingen in het persoonlijk leven van mensen een 
belangrijke weerslag zullen hebben op hoe de maatschappij zich ontwikkelt. De wijze waarop 
mensen hun persoonlijk leven vormgeven is van invloed op hoe zij zich bewegen en kunnen 
bewegen in het maatschappelijk leven: “Life politics concerns political issues which flow 
from processes of self-actualisation in post-traditional contexts, where globalising influences 

                                                
44 Het oude feministische adagium ‘het persoonlijke is politiek’, wordt door Giddens een geheel nieuw leven 
ingeblazen wanneer hij het heeft over life politics. 
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intrude deeply into the reflexive project of the self, and conversely where processes of self-
realisation influence global strategies.” (Giddens, 2002, 214).   
  
4.3.3. Stigma  
Individualisering betekent niet alleen maar meer keuzevrijheid en een bevrijding van oude 
structuren. Het brengt ook nieuwe afhankelijkheden met zich mee. Individualisering is naast 
een beschrijvende term, ook een normatief ideaal geworden. Dat is de paradox van het 
individualiseringsproces: het loskomen van ‘oude’ instituties, resulteert in 
geïnstitutionaliseerde keuze- of beslissingsdwang (Machielse, 2006). Mensen móeten keuzes 
maken, of zij willen of niet. En ook het niet maken van een keuze, komt in dit proces neer op 
een keuze. Door het wegvallen van traditionele bindingen en het ontbreken van nieuwe, krijgt 
het leven van individuen een onafhankelijke kwaliteit die hen in staat stelt om een persoonlijk 
lot te ervaren. Dit persoonlijke lot maakt individuen ook persoonlijk verantwoordelijk voor 
hun bestaan: iedereen wordt geacht voor zichzelf te kunnen zorgen. Dit veroorzaakt een 
nieuwe ongelijkheid: de ongelijkheid van het kunnen omgaan met onzekerheid en 
reflexiviteit. In die zin lijkt verdergaande individualisering steeds meer een zaak van (sociaal) 
intelligente mensen te worden: “Voor de minder weerbaren […] leidt verdergaande 
individualisering vooral tot een situatie waarin ze het steeds moeilijker krijgen om het 
alledaagse leven, met hun toch al beperkte hulpbronnen en reflexieve competenties, sociaal 
en betekenisvol in te richten. Deze gang van zaken maakt hen risicodragers bij uitstek […].” 
(Khonraad, 2000, 46/47). Dat risico wordt versterkt door het feit dat individualisering ook 
inhoudt dat de manier waarop instituties in onze maatschappij zijn vormgegeven steeds meer 
een directe invloed hebben op het leven van mensen: veranderingen op de arbeidsmarkt, in het 
onderwijssysteem en in het sociale vangnet zijn direct verweven met de persoonlijke 
biografieën van individuen, zonder dat deze individuen per se een vangnet hebben van gezin, 
kerk of andere instituten. Dit geldt voor beide seksen. Nu mannen en vrouwen steeds meer 
zowel een plek op de arbeidsmarkt als thuis innemen, raken kwesties als seksualiteit, 
huwelijk, erotiek en ouderschap steeds directer verbonden met ongelijkheid, carrière, 
arbeidsmarkt en politiek (Beck, 1992). Individualisering van identiteit betekent, met andere 
woorden, ook dat er nieuwe vormen van ongelijkheid en risico’s ontstaan voor mensen; deze 
worden als het ware ‘mee geïndividualiseerd’. Voor sommigen – degenen met de juiste 
vaardigheden, de juiste opleiding, aan de bovenkant van de arbeidsmarkt of met geluk – 
betekent individualisering emancipatie; voor anderen betekent dit minder kansen op 
ontplooiing en een individualisering van ongelijkheid (zie ook Valkenburg, 1995, 171–173). 
Daarmee ontstaat er ook individualisering van sociale ongelijkheid en kunnen nieuwe vormen 
van stigmatisering ontstaan. Aan het kortste eind trekken, als individu of als specifieke groep,  
wordt, sterker dan vroeger, gezien als persoonlijk falen van dat individu of van die groep 
individuen. In het verlengde hiervan ligt stigmatisering: de gedachte dat een individu of groep 
met bepaalde kenmerken naar alle waarschijnlijkheid persoonlijk zal falen.  
 
De reflexieve identiteit kan dus samengaan met sociale ongelijkheid. Het feit dat identiteit een 
reflexief project is geworden, betekent namelijk niet dat het per definitie gelijk staat aan 
emancipatie en dat wij allemaal mondige burgers worden. Ditzelfde geldt ook voor 
stigmatisering. Dat ‘individualiseert ook mee’. Voor de een zal dit (nog) minder 
mogelijkheden betekenen en een passief verzet tegen het stigma, terwijl een ander zich actief 
en direct verzet tegen het stigma en zich met haar kennis, vaardigheden en sociale 
netwerk(en) beter kan ontworstelen aan het stigma.  
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4.4. Liefde, seksualiteit en intieme relaties  
Giddens (1992), Beck en Beck-Gernsheim (199045) stellen dat met maatschappelijke 
veranderingen als individualisering ook de betekenissen, normen en machtsrelaties op het 
gebied van liefde, seksualiteit en intieme relaties aan verandering onderhevig zijn. In zijn 
boek geeft Giddens aan dat systematische theorieën over gender en liefde grotendeels afwezig 
zijn in sociaal-wetenschappelijke theorieën. Hij stelt dat de problemen van moderniteit die 
over het algemeen worden benadrukt, grotendeels die van een mannelijk gedomineerd domein 
zijn; dat wil zeggen die van het maatschappelijke leven, van het publieke domein. Betaalde 
arbeid staat bijvoorbeeld op de voorgrond. Sociale relaties en liefde zijn achter de schermen 
verdwenen als de specialisatie van vrouwen. Door liefde, relaties, intimiteit en seksualiteit 
expliciet te integreren in hun maatschappijtheoretische kader, geven Giddens en  
Beck(-Gernsheim) aan dat het niet goed mogelijk is om veranderingen in maatschappelijke 
structuren en individueel handelen te beschrijven – wat zij in hun eerdere boeken doen – 
zonder aandacht te besteden aan zo iets wezenlijks als liefde en relaties. Ook empirisch is 
vastgesteld dat liefde en relaties voor mensen zeer wezenlijk zijn: wanneer mensen een 
rangorde moeten aangeven van wat zij als meest belangrijk beschouwen in het leven worden 
gezondheid, een partner en sociale contacten als eerste drie genoemd (zie bijvoorbeeld 
Hortulanus e.a., 2003).  
 
In de onderstaande subparagrafen wordt dieper ingegaan op de veranderingen rond liefde, 
intieme relaties en seksualiteit en de wijze waarop deze zich verhouden tot de 
maatschappelijke ontwikkelingen die in de paragrafen hierboven zijn beschreven. In de laatste 
paragraaf besteed ik aandacht aan de vraag op welke wijze deze veranderingen van invloed 
kunnen zijn op het stigma dat prostitutie aankleeft.  
 
4.4.1. Liefde  
Volgens Beck en Beck-Gernsheim worden de moderne ontwikkelingen gereflecteerd in de 
manier waarop wij liefde idealiseren. Door het verlies van belangrijke referentiekaders als 
gevolg van individualisering, zoals die van de gemeenschap of kerk, worden liefde en intieme 
relaties steeds meer de spil waar omheen het persoonlijk leven en de identiteit worden 
geformeerd. De verheerlijking hiervan is een tegenwicht tegen het verliezen van de andere 
belangrijke referentiekaders. Als God, priesters, klassen of de buren er niet meer zijn, dan ben 
JIJ – de geliefde – er in ieder geval nog. En de grootte van deze ‘JIJ’ is omgekeerd evenredig 
met de emotionele leegte die anders lijkt te overheersen door het verlies van bovengenoemde 
referentiekaders (Beck en Beck-Gernsheim, 1995, 35). Liefde is de beste ideologie geworden 
om een tegenwicht te bieden tegen de risico’s van individualisering. Het benadrukt het anders 
zijn, maar belooft tegelijkertijd het samenzijn voor al die eenzame individuen (idem, 181). In 
onze tijd heeft liefde een betekenisverandering ondergaan. De behoefte aan een gedeeld 
innerlijk leven is volgens Beck (1992) geen oerbehoefte, maar groeit met het verlies dat 
individualisering brengt. De partner is tegenwoordig een van de belangrijkste personen 
waarmee een gedeelde geschiedenis kan worden opgebouwd en waarmee vanuit dat gedeelde 
verleden vorm kan worden gegeven aan de identiteitsontwikkeling in de toekomst. Het belang 
van deze veranderende betekenis van liefde is dat deze van onder af (‘bottom up’) komt en 
daarmee een medium kan zijn van een brede emotionele reorganisatie van het sociale leven, 
die ook een andere verhouding tussen mannen en vrouwen impliceert. Giddens (1992) noemt 
dit een radicale democratisering van het persoonlijke.  
 

                                                
45 De Engelstalige versie van het boek ‘Das ganz normale Chaos der Liebe’ – ‘The normal chaos of love’ – is in 
1995 verschenen. 
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De ontwikkelingen op het gebied van liefde hebben Giddens (1992) ertoe gebracht om liefde 
te vatten onder een nieuw begrip: ‘confluent love’. Confluent love veronderstelt twee 
belangrijke dingen: intimiteit en de capaciteit om jezelf open te stellen voor de ander. 
Daarmee verschilt confluent love van het bekende sociologische begrip ‘romantische liefde’. 
Romantische liefde veronderstelt wel gelijkheid, uitgaande van het idee van emotionele 
betrokkenheid van twee mensen in plaats van opgelegde groepsdruk (van bijvoorbeeld 
familie), maar is per definitie doordrongen van macht. Giddens stelt dat dromen van 
romantische liefde voor vrouwen maar al te vaak hebben geleid tot huishoudelijke 
onderwerping. Confluent love daarentegen veronderstelt reële gelijkheid in emotioneel geven 
en nemen. Deze vorm van liefde ontwikkelt zich alleen indien elke partner bereid is om 
zorgen, behoeften en kwetsbaarheden aan de ander te laten zien. Het is zogezegd een 
‘samenvloeiende’ liefde. Dit blijkt vooral voor mannen problematisch omdat zij volgens 
Giddens voor het emotionele aspect van een relatie in grote mate afhankelijk waren van 
vrouwen. Dit noemt hij de emotionele afhankelijkheid van mannen. Deze emotionele 
afhankelijkheid maakt het voor mannen moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen. Giddens 
stelt dat de ontwikkeling van confluent love voor het eerst de ‘ars erotica’ (de lust allereerst 
en vooral in relatie tot zichzelf (een begrip van Foucault, 1976)) in de intieme relatie 
introduceert. Zij maakt van wederkerig seksueel plezier een belangrijk element in de vraag of 
de relatie wordt voortgezet of wordt verbroken. In deze ontwikkeling ziet Giddens het 
onderscheid tussen ‘respectabele’ vrouwen en vrouwen die op welke manier dan ook buiten 
het conventionele leven vallen, verdwijnen. De huidige ontwikkelingen van parenclubs, 
amateurporno, internetseks, ‘swinging’, vibrators in de moederdagfolder van een 
drogisterijketen en tv-programma’s om je seksleven te verbeteren, lijken deze door hem 
beschreven ontwikkeling te ondersteunen.    
 
Het model van confluent love gaat volgens Giddens uit van een gezamenlijk ethisch kader, 
waarbij partners beide emotioneel geven en nemen. Confluent love verschaft de mogelijkheid 
tot het herleven van het erotische als een algemene kwaliteit van seksualiteit in intieme 
relaties, gevormd door gezamenlijkheid in plaats van ongelijke machtsverhoudingen. 
Daarmee is erotiek niet langer een gespecialiseerde vaardigheid van ‘onpure’ vrouwen, maar 
een cultivatie van gevoel, geuit door lichamelijke sensatie in een communicatieve context: de 
kunst van het geven en ontvangen van plezier (Giddens, 1992, 202). 
 
4.4.2. Seksualiteit  
Giddens heeft zich niet alleen gericht op de ontwikkeling van seksualiteit binnen het model 
van confluent love, zoals hierboven beschreven. Hij heeft ook de ontwikkeling die het begrip 
seksualiteit in de huidige tijd doormaakt geanalyseerd. In aansluiting op Foucault (1976)46  
betoogt Giddens dat seksualiteit ‘eigendom’ van het individu is geworden; iets dat iemand 
                                                
46 In zijn analyse van hedendaagse seksualiteit bouwt Giddens voort op de analyses van Foucault (1976, 1984). 
Foucault stelt dat het begrip seksualiteit pas opkwam aan het begin van de negentiende eeuw. Foucault koppelt 
het ontstaan van dit begrip aan de opkomst van verschillende vertogen over seks. Volgens Foucault was er in de 
middeleeuwen een nogal eenvormig vertoog georganiseerd rondom het thema van het vlees en de boetedoening 
en is deze eenheid de laatste eeuwen uiteengevallen in een “explosie van vertoogscherven” (Foucault, 1976, 37), 
waarin seksualiteit beschreven wordt vanuit onder andere de biologie, de geneeskunde, de psychiatrie, de ethiek, 
de pedagogiek en politiek. Hiermee wilde men volgens Foucault de waarheid rond seks ontdekken. Er zijn twee 
manieren waarop men die waarheid probeert te ontdekken. De eerste is de hiervoor beschreven; dit noemt 
Foucault de ontwikkeling van een scientia sexualis; een waarheidsspel waarin het gaat om de kennis van zichzelf 
en anderen. In onze scientia sexualis, seksuele wetenschap, werd seks een manier om individuen te classificeren. 
Deze wetenschap van seksualiteit heeft zich een belangrijke plek verworven in onze beschaving. De ars erotica 
– de lust allereerst en vooral in relatie tot zichzelf – is de tweede manier. Hierbij verwijst Foucault (1976) naar 
China, Japan, India, Rome en de Arabisch-islamitische wereld. In onze beschaving kennen wij deze vorm van 
(niet per definitie seksuele) erotiek alleen nog in de religie (vervoering en devotie) en de lust tot waarheid.  
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heeft en cultiveert en dat niet langer (uitsluitend) als een natuurlijke conditie van het 
menselijk wezen wordt gezien. Hiervoor introduceert hij een nieuw begrip: ‘plastic sexuality’. 
Plastic sexuality is volgens Giddens gedecentreerde seksualiteit: seksualiteit die bevrijd is van 
de behoeften van voortplanting en aangegaan wordt om de waarde die het heeft in zichzelf. 
Plastic sexuality kan worden vormgegeven als een persoonskenmerk en is intrinsiek 
verbonden met de eigen identiteit. Daarmee is seksualiteit volgens Giddens een van de 
onderdelen van een levensstijl geworden47. Seksualiteit is een van de belangrijkste elementen 
geworden in het streven naar intimiteit en in die zin een persoonlijke aangelegenheid. 
Tegelijkertijd ligt juist in de betekenis van seksualiteit volgens hem het verband naar het 
grotere, meer omvattende en minder individuele leven. Het is het scharnierpunt tussen het 
persoonlijke en het sociale leven. Seksualiteit is het middel waardoor sommige van de diepere 
connotaties van ‘passie’ worden herontdekt: seksualiteit is afgescheiden van voortplanting en 
daarmee van kosmische processen van leven en dood, maar het behoudt nog steeds een 
morele lading en een generalistische betekenis die het scheidt van de egoïstische gevoelens 
van de partners. Hoe zeer seksualiteit ook een individuele eigenschap is geworden en hoe zeer 
het ook een privé-aangelegenheid lijkt te zijn: het is dat tegelijkertijd ook niet. Zowel in de 
beleving van seksualiteit als in het feit dat het nog steeds een belangrijk middel tot 
voortplanting is, heeft het meer betekenis dan enkel een activiteit en houdt het nog steeds 
verband met leven en dood. Giddens (1991, 206) stelt dan ook dat de hedendaagse seksualiteit 
een contradictio in terminis bevat: het verwerpt zowel de betrokkenheid van het menselijk 
leven met morele transcendentale condities en ervaringen, als dat het er substantieel vorm aan 
geeft.  
 
De seksualiteit zoals wij die kennen, zo betoogt Giddens, heeft haar oorsprong in de scheiding 
van seks en voortplanting. Het seksuele gedrag werd losgekoppeld van het meer amorfe 
begrip erotiek. Giddens (1992) haalt Luhman aan die stelt dat seksualiteit een 
‘communicatieve code’ is geworden, in plaats van een fenomeen dat geïntegreerd is in de 
bredere behoeften van het menselijke bestaan. Seksualiteit heeft hierdoor haar directe binding 
met meer algemene tradities en ethiek verloren. Dit verlies van binding met meer algemene 
tradities is volgens Giddens het gevolg van de eeuwenlange begrenzing en onderdrukking van 
de vrouwelijke seksuele responsiviteit (behalve bij de vrouwen die daar speciaal voor waren 
bestemd, zoals prostituees). Tegelijkertijd werd de mannelijke seksualiteit als 
onproblematisch gezien. Maar, zo stelt Giddens, in principe kan het omgekeerde worden 
verondersteld. Vrouwen hebben altijd de capaciteit behouden om seksualiteit, intimiteit en 
identiteit te integreren, waar mannen deze capaciteit hebben verloren. Deze zelfopgelegde 
beperking leidt bij mannen tot de neiging om de emotionele autonomie die van belang is om 
intimiteit vast te houden te onderdrukken. Mannen zoeken de eigen identiteit voornamelijk in 
het werk en begrijpen over het algemeen niet dat identiteitsontwikkeling als reflexief project 
een emotionele reconstructie vereist van het verleden, om zodoende een coherent verhaal voor 
de toekomst te kunnen ontwikkelen. De zoektocht naar de eigen identiteit wordt verborgen in 
de door hen niet erkende en soms niet bewuste afhankelijkheid van vrouwen: hun emotionele 
vertrouwen op vrouwen (Giddens, 1992, 60/61). Vrouwen daarentegen hebben zich altijd al 
beziggehouden met het samenstellen van de eigen identiteit aan de hand van emotionele 
(re)constructies van het verleden. Mannen hebben hun emotionele autonomie uit handen 
gegeven aan vrouwen: Giddens noemt dit de medeplichtigheid van vrouwen. Hoe meer in 
deze tijd de verhouding tussen de seksen en de betekenis van liefde en seksualiteit verandert, 
                                                
47 Giddens (1992, 34) voorziet dat heteroseksualiteit in de toekomst slechts een van de vele smaken is in seksuele 
voorkeuren. Volgens hem was heteroseksualiteit de norm toen reproductie een onderdeel van de natuur en seks 
was. Nu seksualiteit een integraal onderdeel is geworden van sociale relaties en steeds meer losgekoppeld is van 
voortplanting, zal heteroseksualiteit niet langer de standaard zijn waaraan al het andere wordt afgemeten. 
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des te meer vrouwen deze medeplichtigheid op zullen geven. De overheersing van de fallus, 
het aanmatigende belang van de mannelijke seksuele ervaring en daarmee ook de 
onderdrukking van de vrouwelijke seksuele responsiviteit, komen volgens Giddens voor het 
eerst echt onder druk te staan. Waar vrouwen al een revolutie hebben doorgemaakt op het 
gebied van seksuele autonomie, is dit voor mannen nog ten zeerste een onafgemaakte 
revolutie. Giddens (1992, 130) noemt vrouwen dan ook de emotionele revolutionairen van 
moderniteit, in de zin dat zij de weg hebben geëffend voor de uitbreiding van het domein van 
de intimiteit. Beck, Giddens en Lash (1994) noemen de revolutie van vrouwen een 
subrevolutie, een heimelijke revolutie, maar één die vanuit de privésfeer een belangrijke 
invloed uitoefent op de mannelijke – maatschappelijke – dominantie en zekerheid en de 
samenleving een ander gezicht kan geven. 
 
Nu vrouwen ook maatschappelijk gezien een steeds zichtbaarder plaats innemen, staan de 
conflicten voor de deur: Beck en Beck-Gernsheim stellen dat moderniteit maar de helft van de 
mensheid heeft bevrijd van gedateerde verplichtingen en bindingen. Niet de man is meer 
individueel geworden of veranderd. Nieuw is de individuele vrouwelijke biografie (Beck en 
Beck-Gernsheim,1995, 104). Hierbij kunnen vrouwen de kwaliteiten die zij al hadden 
ontwikkeld om hun eigen identiteit te construeren nu inzetten om hun eigen leven vorm te 
geven. Het gevolg is paradoxaal: des te meer gelijk de seksen lijken, door de inhaalslag van 
vrouwen, en des te belangrijker liefde in ons leven lijkt te worden, des te meer we ons bewust 
worden van de aanhoudende en schadelijke ongelijkheden tussen de seksen. De auteurs 
concluderen dat het vrouwelijke bewustzijn ver voorligt op de actuele condities en zij 
voorspellen dat we aan het begin staan van een lang en bitter gevecht: een oorlog tussen 
mannen en vrouwen. De groei van het aantal scheidingen en het aantal alleenstaanden 
demonstreert dat volgens hen.  
 
Volgens Giddens (1992, 112) wordt de onproblematische aard van de mannelijke seksualiteit 
momenteel op alle fronten ondermijnd. Dat heeft een aantal gevolgen dat zowel in het 
maatschappelijk als het persoonlijk leven zichtbaar zal worden. De overheersing van mannen 
in de publieke sfeer zal steeds minder vanzelfsprekend worden. Dit geldt ook voor de dubbele 
moraal op het gebied van seksualiteit en de daarbij behorende splitsing tussen vrouwen in 
‘puur’ (waarmee getrouwd kan worden) en ‘niet puur’ (zoals prostituees). Het verschil in 
(beleving van) seksualiteit tussen mannen en vrouwen, dat vaak wordt verklaard door de 
biologie, de natuur of door God gegeven, zal op losse schroeven komen te staan. De 
problematisering van vrouwen, die zich bijvoorbeeld in de negentiende eeuw uitte in het 
bestempelen van vrouwelijk ‘onaangepast’ gedrag als hysterisch, ondoorzichtig of irrationeel, 
zal aangetast worden. Dit alles heeft tot gevolg dat de arbeidsverdeling tussen de seksen niet 
meer zo vanzelfsprekend zal zijn. Giddens verwacht dat naarmate deze vanzelfsprekendheden 
meer ondermijnd worden, de mannelijke seksualiteit problematischer wordt en mannen vaker 
dwangmatig de oude seksuele routine zullen volgen. Hij ziet deze mannelijke seksuele 
dwangmatigheid als een obsessief, maar vergankelijk uitdragen van routines die losgeweekt 
zijn van hun eerdere grondslagen. Door de veranderingen of egalisering in mannelijke en 
vrouwelijke rolverdelingen, zijn de onderliggende structuren namelijk ook veranderd. Het 
mannelijk seksueel routinematig handelen dat nog gebaseerd is op deze oude structuren, heeft 
daarmee haar basis verloren. Het is geen adequaat gedrag meer, omdat het enkel nog op 
achterhaalde routine berust.  
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4.4.3. Intieme relaties 
Als we de ideaaltypische vormen van plastic sexuality en confluent love samenvoegen, komen 
we uit bij een ideaaltypische relatievorm. Deze noemt Giddens (1992) de pure relatie. In een 
pure relatie zijn, net als in plastic sexuality en confluent love, externe criteria (eisen van de 
kerk, de familie) non-existent: deze relatie bestaat alleen voor de emotionele en seksuele 
voordelen die zo’n relatie kan bieden. Vertrouwen en toewijding zijn belangrijke begrippen. 
Vertrouwen kan in de pure relatie alleen tot stand komen in een proces van gezamenlijke 
onthulling. 
 
Toewijding is een specifiek onderdeel van het relationele vertrouwen en moet worden 
begrepen als een fenomeen dat Giddens het interne referentiesysteem van de intieme relatie 
noemt: het is een toewijding aan de relatie als zodanig, als ook aan de perso(o)n(en) die hierin 
betrokken zijn. Intimiteit is een voorwaarde voor de pure relatie en een resultaat van 
vertrouwen en toewijding. Integriteit is een ander belangrijk onderdeel van de pure relatie. 
Deze wordt niet meer, zoals voorheen, verondersteld om slechts tot uitdrukking te komen in 
de seksuele integriteit van vrouwen, maar is nu een gedeelde integriteit van beide partners. 
Deze ontwikkelingen in liefde, seksualiteit en intieme relaties zijn niet beperkt tot de 
verandering in seksualiteit en gender, maar veronderstellen een basisverandering in de ethiek 
van het persoonlijke leven van mensen, waarmee ook de maatschappij van vorm zal 
veranderen. Het is een verandering die, onder invloed van individualisering, op individueel 
niveau vorm zal krijgen, maar door die tegelijkertijd door het handelen van al die individuen 
ook haar invloed heeft op het maatschappelijk functioneren.  
 
Wanneer Giddens de ideaaltypische vormen van plastic sexuality, confluent love en de pure 
relatie beschrijft, is dit niet bedoeld als een utopie om naartoe te werken, maar als een 
hulpmiddel om de ontwikkelingen die plaatsvinden te duiden. In de samenleving zijn de 
bovenstaande ontwikkelingen op het gebied van liefde, seksualiteit en intieme relaties te 
herkennen, maar ook de oude vormen. De fase waarin we ons nu bevinden, die van ‘niet 
langer’ en ‘nog niet’, brengt volgens de Beck en Beck-Gernsheim (1995, 63) een explosieve 
mix voort, waarvan de consequenties pijnlijk duidelijk zijn voor zowel mannen als vrouwen. 
Als voorbeeld noemen zij de feminisering van de armoede en de moeite van jonge 
hoogopgeleide vrouwen om een partner te vinden. Zij verzuchten dat dit misschien maar een 
ongelukkige tussenfase is in de loop van de menselijke gendergeschiedenis (idem, 66). Want 
door het individualiseren van de mannelijke en vrouwelijke biografie, is het ook steeds 
waarschijnlijker dat partners vroeger of later gaan verschillen. Er is dan geen vraag meer naar 
wie goed is of fout. Goed en fout worden vage categorieën als er niet langer een gedeelde 
standaard is, maar alleen de standaarden van twee biografieën die beïnvloed worden door 
verschillende verwachtingen en beperkingen en meer ruimte kennen voor subjectieve 
interpretatie. In een mooie volzin concluderen Beck en Beck-Gernsheim (1990, 132) dat het 
tegenwoordig hard werken is in en voor een intieme relatie, die zo nauw verbonden is met 
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en waarbij de plicht om voor jezelf te zorgen voorop 
staat: “Wo die ehe sich wandelt, wo aus die Arbeitsgemeinschaft die Gefühlsgemeinschaft 
entsteht, da werden die Gefühle zur Arbeit.” Omdat de ontwikkelingen nog niet zo ver zijn als 
Giddens ze schetst (en misschien wel nooit dat stadium zullen bereiken), zitten de beide 
seksen ingeklemd tussen oude routines en nieuwe feiten en zijn zij vaak verward door hun 
eigen tegengestelde attitudes.  
 
Beck en Beck-Gernsheim (1995, 141-144) veronderstellen dat er steeds meer vormen van 
samen of apart leven naast elkaar zullen bestaan. Niet meer één vorm van liefdeslevensloop 
zal de boventoon voeren (van single naar gezin), maar individuen zullen in de loop van hun 
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leven verschillende vormen ervaren – single, samenwonen voor en tijdens het huwelijk, met 
anderen leven, verschillende vormen van ouderschap na één of twee scheidingen, enzovoort. 
Het individu is de spil van zijn of haar leven en deze vorm van individualiteit heeft 
verschillende risico’s waartegen men voorzorgsmaatregelen moet nemen. Het is belangrijk 
om contacten voor alle gelegenheden te vinden en te onderhouden en een web van 
vriendschappen te maken en te bewaken. Maar dit veronderstelt dat iemand een goede baan 
heeft, een bron van inkomsten, zelfachting en sociale steun en ook dit moet worden verzorgd 
en verdedigd. De auteurs voorzien dat des te succesvoller deze poging wordt, des te groter het 
gevaar wordt dat het een onoverkomelijk obstakel zal blijken tot een intieme relatie, hoezeer 
iemand er ook naar verlangt. Want waar individualiteit en het centraal stellen van het eigen 
belang de boventoon voert, komt het voorop stellen van de ander, hetgeen in relaties ook 
vereist is, in het geding. Zo kan een relatie onder optimale condities toch nog stranden. Dat 
kan ook gebeuren wanneer die condities minder optimaal zijn. Wanneer een individu geen 
beschikking heeft over die goede baan en bron van inkomsten kan dit een onoverkomelijk 
obstakel zijn tot een intieme relatie; dan heeft hij immers al zijn tijd nodig om in zijn eigen 
onderhoud te blijven voorzien.  
 
4.4.4. Stigma 
In liefde en relaties gaat het steeds meer om gezamenlijke betekenisgeving en een 
gezamenlijk moreel kader dat losser komt te staan van de morele kaders van de omgeving. 
Seksualiteit wordt meer en meer alleen aangegaan, ook binnen intieme relaties, om het 
genoegen dat seks kan geven zonder dat het verbonden is aan secundaire motieven. Maar 
betekent dit dat deze begrippen eenduidig worden ingevuld? Juist de open en reflexieve 
identiteitsontwikkeling geeft de mogelijkheid om zeer verschillend om te gaan met invulling 
van liefde, seksualiteit en intieme relaties. Die invulling zal, binnen het kader van de relatie, 
ook van belang zijn voor de manier waarop het stigma op prostitutie een rol speelt. Het 
individualiseren van liefde, seksualiteit en intieme relaties zou reden kunnen geven te 
veronderstellen dat de individuele (ex-)prostituee meer geaccepteerd wordt door haar 
(toekomstige) partner en dat het stigma in dit geval minder algemeen veroordelend is. Maar 
ook kan het feit dat liefde geïdealiseerd en geïndividualiseerd wordt, betekenen dat prostitutie 
minder aanvaardbaar wordt gevonden. Wanneer mensen het ontwikkelen van een gezamenlijk 
moreel en ethisch kader van groot belang achten en prostitutie hier niet binnen past, zal 
prostitutie of prostitutiebezoek nog net zo stigmatiserend werken als nu het geval is.  
 
Maatschappelijk gezien heeft prostitutie als fenomeen niet alleen verband met liefde, intieme 
relaties en seksualiteit, maar ook met macht en maatschappelijke verhoudingen. In de wijze 
waarop prostitutie zich door de eeuwen heen heeft gemanifesteerd, zien we dat het fenomeen 
meebeweegt met verschillende ontwikkelingen en tijdperken. De enige constante is dat het 
(een soms afwijkende variant van) seksualiteit is waar vraag naar is (of dat nu 
tempelprostitutie was of seks buiten het huwelijk) en meebeweegt met bestaande 
machtsverhoudingen. Dit laatste betekent dat de instroom in en afname van prostitutie niet 
alleen afhankelijk is van de ontwikkelingen of moraal op liefdes- en seksgebied, maar ook van 
de (financiële en emancipatoire) mogelijkheden voor verschillende groepen in de samenleving 
om een, in alle opzichten, zelfstandig leven op te bouwen. Juist deze twee factoren hebben 
ervoor gezorgd dat er altijd in meer of mindere mate een stigma op prostitutie heerste. Een 
vooralsnog open vraag is of de huidige ontwikkelingen daar verandering in zullen brengen, of 
dat de groepen die gebruik maken van prostitutie dan wel het beroep zelf uitoefenen, een 
verschuiving zullen doormaken. 
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4.5. De halfmoderne samenleving 
De hiervoor beschreven ontwikkelingen op het gebied van identiteit, liefde, seksualiteit en 
intieme relaties staan niet op zichzelf. Zij zijn geen bijverschijnselen van moderniteit maar 
raken net zozeer aan de grondslagen van de samenleving als andere ontwikkelingen. Ze staan 
in de context van wat Beck (1986) de halfmoderne samenleving noemt.  
 
Het uitgangspunt van Giddens en Beck is dat onze samenleving zich nog volop in het proces 
van modernisering bevindt. Zij zijn van mening dat onze samenleving niet modern of zelfs 
post-modern is, zoals wel eens wordt beweerd. Beck stelt dat onze huidige samenleving nog 
in hoge mate gebaseerd is op de grondslagen van de industriële samenleving en dat steeds 
meer blijkt dat deze grondslagen niet meer effectief, of zelfs contra-productief, zijn. Dat geldt 
voor de manier waarop we arbeid en gezinsvorming vormgeven, voor de wijze waarop we 
onze democratie vormgeven en voor de manier waarop we omgaan met wetenschap en milieu. 
We kunnen geen ‘nieuwe’ samenleving bouwen zonder de grondslagen van de oude te 
herzien, is zijn stelling. Pas wanneer we deze grondslagen aanpassen aan de huidige 
ontwikkelingen, bereiken we een nieuw stadium van moderniteit dat zowel Beck als Giddens 
reflexieve moderniteit noemen (zie ook Valkenburg, 1995, 131-133). Omdat deze 
ontwikkeling nog niet is voltooid, hanteert Beck de term ‘halfmoderniteit’ en typeert hij de 
huidige samenleving als een halfmoderne.  
 
Wanneer Beck (1986, 1992) het over enkelvoudige modernisering heeft, doelt hij op het 
proces van modernisering zoals zich dat voltrok in de negentiende en eerste helft van de 
twintigste eeuw. Deze modernisering betrof de overgang van een traditionele samenleving 
naar een industriële (westerse) samenleving, waarbij de grondslagen waarop de samenleving 
gebaseerd was, werden vervangen. Op basis van een doel-middelen rationaliteit werden deze 
grondslagen verder geconcretiseerd. Deze rationaliteit kenmerkte zich door het geloof in 
cumulatieve kennisvergaring en de maakbaarheid van de samenleving. In de huidige situatie 
leidt enkelvoudige modernisering steeds meer tot onbedoelde en onwenselijke gevolgen. De 
groeiende welvaart heeft risico’s met zich meegebracht, die bovendien van karakter zijn 
veranderd. De voordelen van modernisering komen steeds meer tegenover de – soms 
levensbedreigende – nadelen te staan. De moderne samenleving moet zelf gemoderniseerd 
worden. Dat kan alleen door een voortdurende monitoring en handelingsflexibiliteit, met 
andere woorden door een consequent doorgevoerde reflexieve modernisering, waarin de 
grondslagen heroverwogen en veranderd worden. Deze monitoring en handelingsflexibileit 
moet op alle gebieden van de samenleving betrokken worden. Ook de reflexief moderne 
maatschappij zal overigens nooit perfect zijn vanwege de steeds weer opduikende onbedoelde 
gevolgen. Dit theoretisch perspectief resulteert niet in een utopie, maar is, net als andere 
ideaaltypische begrippen, een hulpmiddel om de huidige sociale werkelijkheid te begrijpen en 
tegemoet te treden.  
 
Consequent doorgevoerde reflexieve modernisering houdt in dat wij ook de moderniteit 
reflexief bezien: dat wij niet alleen de traditionele (feodale en industriële) samenleving 
kritisch bekijken, maar ook de grondslagen van – wat wij tot nu toe – onze moderne 
samenleving noemen. De term halfmodern verwijst ook naar het feit dat de onbedoelde, 
bedreigende gevolgen van de enkelvoudige modernisering allerminst algemeen onderkend 
worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het feit dat de halfmoderne 
maatschappij (nog) gekenmerkt wordt door sociale klasse en genderverschillen. Sociale klasse 
en genderverschillen waren, volgens Beck (1992), essentieel voor de inrichting van de 
industriële samenleving. Zonder een onderscheid in mannelijke en vrouwelijk rollen zou er 
geen kerngezin zijn ontstaan en had de industriële samenleving, met haar kenmerkende 



 77 

patroon van werken en leven, niet opgebouwd kunnen worden. Deze arbeids- en 
gezinsverdeling speelt nog altijd een belangrijke rol. Zij leidt echter in toenemende mate tot 
problemen (armoede onder alleenstaande moeders en oudere verweduwde vrouwen, niet 
adequate kinderopvangregelingen, veel parttime werkende vrouwen). De huidige samenleving 
vereist andere patronen en rolverdelingen. 
 
Ook de huidige ontwikkelingen op het gebied van liefde, seksualiteit en intieme relaties 
bevinden zich in een stadium van halfmoderniteit. Enerzijds zien we een bewustwording en 
verandering op verschillende fronten, zoals bij relatievorming of gezinsverdeling, 
kinderopvang en de arbeidskansen voor mannen en vrouwen. Anderzijds is de 
maatschappelijke indeling veelal nog gebaseerd op de oude grondslagen (kerngezin, parttime 
werkende moeders, inkomen gekoppeld aan arbeid). We zien langzamerhand dat deze 
grondslagen ter discussie worden gesteld. In de levensverhalen in hoofdstuk 3 zien we dat de 
respondenten zich bezighouden met deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in het bespreekbaar 
maken van de voorwaarden voor een relatie of het nastreven van economische 
zelfstandigheid. Zij reflecteren op grondslagen waarop begrippen als liefde, seksualiteit en 
relaties zijn gebaseerd. Tegelijkertijd moeten zij omgaan met en zijn zij zelf onderdeel van 
halfmoderne reacties op henzelf, hun oude beroep en hun eigen verstandhouding hiermee.  
 
4.6. Ter afronding 
Onze samenleving is steeds meer een open samenleving, waar risico´s individueel en 
onvoorspelbaar zijn. De zekerheden die wij dachten te hebben worden steeds meer ter 
discussie gesteld. In de huidige maatschappij moeten individuen hun eigen keuzes maken, hun 
eigen levensstijl kiezen en de bijbehorende risico’s inschatten. Hun identiteit is een ‘reflexief 
project’ geworden. Giddens, Beck en Beck-Gernsheim geven aan dat de huidige 
(individualiserings)risico’s niet alleen gepositioneerd moeten worden in het maatschappelijk 
veld, dus bijvoorbeeld het risico op het verlies van betaalde arbeid, maar dat er in de 
ontwikkeling van onze samenleving ook individualiseringsrisico’s zijn die betrekking hebben 
op het privéleven van mensen, zoals het vermogen om een sociaal netwerk te ontwikkelen of 
een relatie aan te gaan. Onder invloed van het proces van individualisering hebben vervolgens 
de veranderingen in het persoonlijk leven een grotere invloed gekregen op het 
maatschappelijk leven. Het feit dat de risico’s zich op alle fronten van het persoonlijk leven 
voordoen betekent dat individuen niet alleen op maatschappelijk gebied, maar ook op het 
gebied van intieme relaties, liefde en seksualiteit, voor nieuwe uitdagingen staan. 
Identiteitsontwikkeling in deze tijd omvat alle aspecten van het privé- en het werkende leven 
en wordt steeds meer individueel samengesteld. Daarmee wordt het ook steeds lastiger om de 
identiteitsontwikkeling af te stemmen op de ander, zoals een partner. Dit wordt versterkt door 
de wijze waarop persoonlijke relaties en de begrippen liefde, seksualiteit en intimiteit aan 
verandering onderhevig zijn.  
 
Het theoretisch kader, zoals ik dat in dit hoofdstuk uiteen zet, is open. Het biedt geen 
hypothesen die op basis van de empirie getoetst zullen worden, maar een geheel van 
concepten, analyses en perspectieven die de bril vormen waarmee ik in het volgende 
hoofdstuk (opnieuw) wil kijken naar de levensverhalen van ex-prostituees.  
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Hoofdstuk 5 Ex-prostitutie: een thematische analyse 
 
5.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk leg ik de verbinding tussen de levensverhalen van de respondenten uit het 
derde hoofdstuk en de structuratie- en maatschappijtheorieën uit het vorige hoofdstuk. Het 
doel hiervan is om op deze wijze de levensverhalen verdere verdieping te geven en te duiden. 
Daartoe voeg ik meer empirisch materiaal van de respondenten toe, in de vorm van citaten48, 
toelichtingen en verdere uitwerkingen. De analyse van de levensverhalen zal plaatsvinden op 
basis van de thema’s, die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, zoals identiteit, vertrouwen 
en risico. Deze drie onderwerpen worden in de hierna volgende paragrafen, 5.2., 5.3. en 5.4., 
behandeld. In paragraaf 5.5. staat de levenssamenhang van de respondenten centraal.  
 
5.2. Identiteit als reflexief project 
In de levensverhalen in hoofdstuk 3 komt naar voren dat de ervaring in de prostitutie voor de 
respondenten invloed heeft gehad op verschillende aspecten van hun leven: de manier waarop 
zij naar zichzelf en naar anderen kijken, de manier waarop zij relaties en seksualiteit 
definiëren, hun visie op werk en nog veel andere aspecten. Ook wordt door deze verhalen 
inzichtelijk hoe hard zij moeten werken om de samenhang tussen al deze aspecten in stand te 
houden. Reflexieve identiteitsontwikkeling is de overkoepelende activiteit om deze 
samenhang tot stand te brengen, in stand te houden en je levensverhaal rond te maken.  
 
In de onderstaande subparagrafen wordt de reflexieve identiteit uiteengelegd in een aantal 
thema’s, dat in het vorige hoofdstuk is weergegeven. Op deze wijze kan ik een analyse maken 
van de manier waarop ex-prostituees met deze thema’s omgaan en welke invloed de 
prostitutie daarop heeft gehad. De eerste subparagraaf geeft twee voorbeelden van de invloed 
die verschillende betekenissen en normen hebben op de manier waarop de respondenten naar 
zichzelf en naar hun ervaring in de prostitutie kijken. De tweede subparagraaf behandelt de 
mate waarin de respondenten zich reflexief opstellen en de invloed die hun ervaring in de 
prostitutie hierop heeft gehad. De derde subparagraaf gaat in op de vraag of prostitutie als een 
fateful moment wordt beschouwd door de respondenten. In de laatste subparagraaf wordt 
beschreven op welke wijze de (sociale) relaties van de respondenten en de manier waarop zij 
interacties aangaan, zijn beïnvloed door hun ervaring in de prostitutie.  
 
5.2.1. Betekenissen en normen 
Als gevolg van hun ervaring in de prostitutie hebben de respondenten kennis gemaakt met 
andere betekenissen, normen en machtsrelaties op het gebied van bijvoorbeeld seksualiteit en 
werk dan de reguliere. De respondenten hebben op basis hiervan hun visie op deze 
onderwerpen aangepast en zijn in sommige gevallen anders gaan handelen. Door het gebruik 
van de levensverhalen in hoofdstuk 3 kregen we inzicht in de verwevenheid en 
onlosmakelijke verbondenheid van de verschillende aspecten van het leven de respondenten. 
Op de vraag hoe zij zichzelf zou omschrijven, haalt de respondent in het onderstaande citaat 
een aantal aspecten uit haar leven naar voren en brengt ze bij elkaar totdat ze een beeld geven 
van hoe zij zichzelf ziet. Hierin spelen de verschillende betekenissen die zij van haar moeder 
heeft meegekregen over hoe een vrouw zou moeten zijn, een belangrijke rol:  
 
 
 

                                                
48 Alle namen van respondenten in dit boek zijn gefingeerd.  
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[Op de vraag hoe zij zichzelf omschrijft, JW:] “Zelfbewust, lief, een echte vrouw, flexibel, 
moeder. Eigenlijk heb ik dit altijd al gehad, als klein kind. Mijn moeder was naar een feestje 
geweest en kwam thuis. Ik had haar nog nooit zo opgetut gezien en dacht: wat krijgen we 
nou? Zij had waarschijnlijk champagne gedronken of wat dan ook. En zij zei: Nynke, een 
vrouw moet op straat een dame zijn, thuis een moeder en in bed een hoer. En toen begon zij te 
lachen en is weggegaan. Maar weet je, het is raar: dit is mij altijd bijgebleven. Terwijl ik het 
ook heel vaak heb verstopt. En toen ik in de prostitutie werkte, kwam het bij mij zo erg naar 
boven dat ik mij er ook echt aan begon  te houden. [...] Ja, dat is echt iets voor mij. Ik vind het 
geweldig. Ik ben mooi aangekleed. Ik geef ook heel veel aandacht aan mijn uiterlijk. En ik 
word op straat nagekeken of wat dan ook... Ik vind het heerlijk om wild te doen in bed, maar 
ik kan ook heel rustig thuis zijn. Maar het moet wel gecombineerd zijn. Ik heb wel eens een 
van die drie gekozen, dus echt een moeder of echt een hoer... [...] Maar het moet echt 
gecombineerd zijn. Als een van die drie er tussenuit valt, zoek je ergens troost. One night 
stands of wat dan ook.” (Nynke) 
 
In haar verhaal koppelt Nynke haar prostitutie-ervaring aan een beeld dat zij als klein meisje 
van haar moeder heeft gekregen. Dit beeld heeft zij vervolgens gebruikt om balans aan te 
brengen in haar leven. Nynke is van buitenlandse origine en naar Nederland gekomen als 
slachtoffer van vrouwenhandel. Tegen haar handelaren is een proces gevoerd. Zij is toen 
gestopt met het werk in de prostitutie. Een jaar later heeft zij de keuze gemaakt om opnieuw 
in de prostitutie te gaan werken. Zij had moeite met het feit dat zij als slachtoffer werd 
gelabeld en werd bestempeld als een zielig en willoos individu. Zij koos ervoor om op deze 
manier het initiatief bij zichzelf terug te leggen en haar identiteit vorm te geven op een manier 
die past bij hoe zij zichzelf ziet: niet als slachtoffer maar als een zelfbewuste vrouw: 
 
“Ik kwam naar Nederland en mijn leven is helemaal omgedraaid door het zijn van een 
slachtoffer. Ik was zielig, iedereen vond mij zielig. Ik kreeg nooit... Ik heb geen kans gehad 
echt om zelf een woord te zeggen: ik WIL geen slachtoffer zijn, ik wil gewoon een vrouw 
blijven. Ik werd nog dieper de grond ingetrapt. Toen gelukkig, ja, in strijd met Nederlandse 
wetgeving en alles, en het sociale en maatschappelijke denken ben ik in de prostitutie beland. 
Bewust gekozen. Dat is een van mijn grootste echte keerpunten in mijn leven geweest. Toen 
heb ik mijzelf teruggevonden. Ja, de prostitutie is mijn houvast. Telkens  keer ik terug naar de 
prostitutie. Niet in de zin dat ik blijf werken, maar echt dat ik er even stil bij blijf staan in mijn 
hoofd. Even selecteren: wat wil ik. En soms zet ik het op papier: hoe ben ik nou, wat wil ik, en 
hoe kan ik dat aanpakken. Prostitutie heeft echt een hele grote impact op mij gehad. Dus dat 
is echt een van de belangrijkste...” (Nynke)  
 
Tijdens deze tweede ervaring in de prostitutie heeft Nynke besloten om een universitaire 
studie te volgen om haar toekomstkansen te vergroten. Ten tijde van de interviews was zij 
hiermee al enkele jaren bezig en liep zij stage.  
 
Waar bij Nynke de moeder vrij bepalend was in het geven van betekenis aan haar 
identiteitsontwikkeling, was dat bij onderstaande respondent haar vader. Ook zij geeft een van 
haar ouders een cruciale rol in hoe zij over zichzelf en haar werk als prostituee denkt:  
 
“Ik ben een hele vooruitstrevende, doelbewuste dame. Dus dat betekent… ik heb mijn leven 
lang altijd al gevoeld en gedacht: ik ga doen wat ik wil, ik ga uitzoeken waar ik nieuwsgierig 
naar ben. Mijn vader zei altijd: jongens, jullie zijn mooi, jullie zijn gezond. Als we op het 
strand zaten, vroeger als kind, zei hij: joh, laat je lichaam zien, pak de zon. Dus ik heb totaal 
niet het gevoel dat ik me ergens voor moet schamen. Ik vind elke uiting eh... die voor jezelf je 
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prettig laat voelen, dus ook seks in mijn geval, is heel normaal en heel gezond. […] Nou, ik 
denk absoluut dat je een schrikreactie van andere mensen krijgt [wanneer je vertelt over je 
ervaring in de prostitutie, JW], eh... als je je kunt verplaatsen in hun denken. En ik heb altijd 
gedacht: de wereld is van mij, mijn geest is van mij, ik doe wat ik zelf kan bolwerken en waar 
ik de verantwoording voor aankan, al is dat niet een ander z'n keus. […] Dus eigenlijk 
communiceer ik niet zoveel met een ander. Als een ander mij zou veroordelen, het gek of vies 
of onzinnig zou vinden, kan ik dat volkomen begrijpen. Alleen, het is mijn gedachtewereld niet 
en daar hou ik me ook niet mee bezig. Dus ik ben wat dat betreft heel erg begrensd. Ik maak 
me helemaal niet druk over wat mijn buurvrouw vindt, of mijn baas, of de maatschappij. Daar 
maak ik mij helemaal niet druk om. Want ik vind; iedereen heeft het recht om te denken wat 
'ie wil, alleen moet je er een ander niet mee lastig vallen. Als ik iets doe, waar ik zelf de 
verantwoordelijkheid voor draag, het is een vrije keus en een ander heeft daar geen last van, 
dan ga ik mezelf dus helemaal niet bekijken door de ogen van een ander. Dat vind ik zonde 
van m'n tijd. Iedereen heeft zijn eigen leven en ik vind, als je te veel tijd hebt en je bent 
verveeld of je voelt je ontevreden over je eigen leven, dan kun je gaan speculeren over het 
leven van een ander en daar een oordeel over vormen. Dat vind ik dus helemaal niet nodig, 
want ik doe dat ook bij andere mensen niet. Het is me wel eens overkomen, hoor, dat ik 
nieuwsgierig was of gefrustreerd over mezelf of ontevreden over mijn eigen leven of jaloers 
op een ander die ogenschijnlijk alles had, maar het zijn de verkeerde ingangen want daar 
bouw je geen kracht mee op, vind ik. Kracht bouw je op door te kijken naar wie je zelf bent en 
waar je mogelijkheden liggen, wat je graag wilt doen, wat je gelukkig maakt in het leven en 
om daar gehoor aan te geven. Dus lekker met jezelf bezig te zijn en respect te hebben voor een 
ander, wát diegene dan ook denkt.” (Natasja) 
 
In dit citaat verbindt Natasja haar opvoeding en haar normbesef aan haar ervaring in de 
prostitutie en haar identiteit. Zij heeft een eigen norm ontwikkeld voor de verantwoording van 
haar keuzes aan anderen. Door deze definitie en haar individualistische insteek kan zij zich 
handhaven in interacties met anderen, ook wanneer deze haar ervaring in de prostitutie 
afwijzen.  
 
5.2.2. Reflexiviteit 
In hoofdstuk 4 beschrijf ik dat het in de huidige samenleving van belang is om te kunnen 
reflecteren op het eigen handelen en dit handelen desgewenst te kunnen aanpassen aan 
veranderende omstandigheden. Een individu is reflexief wanneer hij zijn eigen handelen in 
het licht van nieuwe kennis of informatie steeds opnieuw beziet en waar nodig herziet.  
 
Prostitutie betekent voor alle respondenten in dit onderzoek dat zij meer dan voorheen zijn 
geconfronteerd met hun eigen gedachten over het verschijnsel prostitutie en de reacties van 
anderen hierop. Reflectie op hun eigen denkbeelden, op hun eigen handelen en op dat van 
anderen, wordt bijna onvermijdelijk door het stigma dat aan prostitutie verbonden is. Zowel 
door henzelf als door anderen worden de respondenten namelijk ‘ondervraagd’. Dit gebeurt 
soms heel expliciet en in andere gevallen meer impliciet. Voor sommige respondenten speelt 
deze reflectie zich al tijdens het werk in de prostitutie af. Voor de meesten blijkt de ervaring 
in de prostitutie echter iets waarop zij later terugkijken. Over beide reflectiemomenten volgt 
hieronder een citaat:  
 
“Want het is alsof […] je je heel bewust, voor zover mogelijk, afsluit voor wat je doet. In de 
periode dat je werkt, wil je zo min mogelijk stilstaan bij wat je doet omdat je tot de conclusie 
kan komen dat je iets doet wat je hélemaal niet wilt doen of waar je je zelfs voor schaamt. Of 
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dat je ook gewoon van jezelf niet kan goedkeuren. Dat denk je onderbewust: ik doe iets wat ik 
niet wil doen, dus ik denk er ook niet over na.” (Eva)  
 
“Ik ben dan door mijn ouders niet christelijk opgevoed. Maar voor mijn ouders was het ook 
niet [enkele woorden onverstaanbaar, JW]. Ik heb ook wel iets van de christelijke cultuur, die 
zich gewoon in deze maatschappij bevindt. En de eerste maanden nadat ik in de prostitutie 
was begonnen te werken, was ik wel verbijsterd, hoor. Maar dat aspect dat hield me niet zo ... 
En toen na, inderdaad na een maand of vier, vijf, ben ik met mezelf in het reine gekomen. Dat 
kwam omdat ik het theoretisch wel eens was met wat ik deed, maar ik hikte daar emotioneel 
nog achteraan. Ik voelde dat ik alle normen tartte waarmee ik was grootgebracht. Of ik het er 
nou mee eens was of niet. Maar dat is iets wat heel diep in mij zat. Ik heb daar een aantal 
maanden over na zitten denken... Ja. Wat eigenlijk op zichzelf heel prettig is als je daaraan 
toekomt. […] Want ik denk dat vrijwel iedere vrouw daarmee wordt geconfronteerd en veel 
daar niet overheen komen en eigenlijk altijd iets blijven doen waar ze niet achter staan.” 
(Anna) 
 
Beide respondenten laten zien dat zij door hun keuze voor prostitutie geconfronteerd werden 
met het feit dat dit afweek van de betekenissen en normen waarmee zij waren opgegroeid, 
onder andere op het gebied van werk en seksualiteit. Eva koos ervoor dit tijdens de prostitutie 
niet toe te laten en hierover niet na te willen denken; Anna koos er bewust voor om dit wel te 
doen en haar eigen betekenis te geven aan prostitutie gedurende de uitoefening daarvan. De 
botsing tussen de betekenissen en normen van de reguliere samenleving en die waarmee de 
respondenten door hun ervaring in de prostitutie werden geconfronteerd, is van grote invloed 
geweest op de identiteitsontwikkeling van de respondenten. Zij werden geconfronteerd met 
het feit dat zij tegen algemeen geaccepteerde normen in gingen.  
 
Opvallend vaak blijken de respondenten deze confrontatie te hebben vertaald naar een 
identiteit en een daarop gebaseerde levenshouding, waarbij het van belang is om het heft in 
eigen handen te nemen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die je maakt. 
Voor de meesten heeft dit proces van reflectie (veel) minder snel en bewust plaatsgevonden 
dan bij Anna en begon het pas toen zij stopten met hun werk in de prostitutie. Net als in het 
citaat hierboven bij haar keuze voor prostitutie, vertelt Eva hieronder hoe zij eerst ervaringen 
verdringt. Hierna zoekt zij andere ervaringen die eerdere ervaringen vervolgens weer naar 
boven halen en haar hiermee confronteren. Naar haar mening heeft haar keuze voor prostitutie 
haar gedwongen om een aantal dingen, dat eerder was gebeurd, onder ogen te zien:  
 
“Ik heb bepaalde dingen meegemaakt, waar ik niets mee kon in de periode dat ik het 
meemaakte of kort daarna. En het werken in de prostitutie heeft dat eigenlijk, voor een deel 
zelfs onbewust, omhoog gehaald. Het uiteindelijke verwerken dat kwam dan pas weer in de 
periode dat ik was gestopt. Dus eigenlijk zijn het drie stappen: je maakt iets mee wat heel 
moeilijk is. Je doet er niets mee, dus je stopt het als het ware ook heel ver weg in jezelf. Je 
gaat werken in de prostitutie en in je onderbewustzijn gaat dat werken, doet dat van alles, 
brengt het ook voor een deel een beetje naar de oppervlakte. Nou, in de tijd dat ik stopte: ik 
kreeg veel buikpijn, ik voelde me helemaal niet goed, maar ik kon niet precies thuisbrengen 
hoe en wat, maar het was wel duidelijk: het gaat niet goed, ik moet stoppen. Toen ben ik in 
therapie gegaan en toen ben ik dingen gaan verwerken, die niet zozeer met prostitutie te 
maken hadden, maar juist met alles daarvoor. Dus in die zin kun je best wel zeggen dat het 
werk me heeft geholpen.” (Eva) 
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Hoewel de ene respondent bewuster en meer discursief omgaat met het proces van reflectie 
dan de ander, vertellen alle respondenten op hun eigen manier dat zij hun ervaringen met en in 
de prostitutie uiteindelijk hebben gebruikt om meer dan voorheen hun eigen normen te 
ontwikkelen en hun eigen kracht te zoeken. Onderstaande citaten zijn hiervan voorbeelden: 
 
[Reagerend op een stereotype beeld dat prostituees een laag zelfbeeld zouden hebben, JW] 
“En ik vind het vreemd waarom het zo vreselijk stigmatiserend is dat hoeren een laag 
zelfbeeld hebben. So what? Weet je. Dan kan je er tenminste iets aan doen, dan kan je er 
tenminste mee aan de gang. Want wat ik net schetste dat ik me in die kring [toen zij in de 
prostitutie werkte, JW] prettig voelde en gesterkt voelde en dat ik daarbuiten…dat ik het wel 
meenam maar dat dat onderontwikkeld was. Ik kan me voorstellen als ik eh...een iets andere 
persoonlijkheid had gehad, dat ik me helemaal had gericht op die prostitutie en dat ik er nog 
in gezeten had. Want je blijft waar je je lekker voelt, of dat nou een illusie is of niet, weet je. 
Je eigen illusie doorbreken is nog wel vrij moeilijk.”  (Kim) 
 
[over haar keuze voor prostitutie, JW] “In die tijd ontmoette ik mijn eerste vriend. Hij had 
nog een [buitenlandse, JW] vriendin. Ik vond haar zeer mooi en keek erg tegen haar op. Zij 
bleek in de prostitutie te werken. In die tijd was ik een heel erg onzeker waarschijnlijk ook 
labiel meisje. En bovendien tamelijk radeloos, ik was van huis weg en zeer vastbesloten nooit 
meer terug te gaan. Ook had ik het boek gelezen van ‘Christianne F’; een autobiografie van 
een junk-prostituee. Ik was zeer gefascineerd door de romantiek van de zelfkant. Ik ben 
begonnen in de prostitutie uit pure nieuwsgierigheid en hunkering naar spanning. Ik ben zeer 
beschaafd opgevoed, met allerlei grenzen en belemmeringen. Mijn moeder komt uit zeer 
[religieuze, JW] en calvinistische kringen. Hoewel zij zich daar wel van los geworsteld heeft, 
is het haar nooit gelukt om zich echt te bevrijden van alle hel en verdoemenis die in die 
kringen wordt gepredikt. Voor de één zijn al die ongeschreven regels een houvast, maar voor 
mij een verstikking. Ik had een enorme drang om alle verstikkende ethiek en moraal uit mijn 
jeugd van mij af te werpen. [...] Ik heb geen spijt van wezenlijke dingen. Wel van sommige 
incidenten zoals iedereen. Het leven zie ik als iets onvermijdelijks. Als tiener/ puber zat ik zo 
slecht in mijn vel dat ik wel iets moest doen. Ik zie dingen gebeuren, en vervolgens weer 
andere dingen die het in balans brengen. Als ik niet in de prostitutie was beland, dan was er 
wel iets anders gebeurd. Als ik nu kijk naar mijzelf dan ben ik vele malen beter af dan 
bijvoorbeeld mijn broertje die toch alles netjes volgens het boekje heeft gedaan. Ik ben met 
mijzelf in het reine gekomen, in staat geweest stabiel te worden. In tegenstelling tot mij heeft 
mijn broertje nooit echt eens een stap durven zetten. Hoewel hij alles keurig heeft gedaan is 
hij wel al jarenlang psychiatrisch patiënt. Hoe dan ook moet je toch confrontaties aangaan.” 
(Anke) 
 
“Ik dacht dat ik zwak was, een zwakkeling was. En ik heb toen in de prostitutie ontdekt dat ik 
toch wel heel sterk was en toch met alles kon omgaan. Ik was natuurlijk wel in de war, 
emotioneel natuurlijk helemaal kapot [na een ingrijpende ervaring, JW]. Maar ik was toch 
veel sterker dan ik dacht. En dat was voor mij een fantastische ontdekking eigenlijk. En 
daardoor werd ik ook assertiever. Het gaat natuurlijk allemaal langzaam. En ik heb ook 
geleerd dat ik zelf de stappen zet. Dat doe je zelf. […] Dat doet niet iemand voor je. Jezelf 
blijven verstoppen: ja maar, mijn jeugd was zus en zo en dáárom kon ik dit niet en dat niet. 
Maar dat snijdt geen hout. Je zult je toch moeten realiseren dat je zelf stappen zet, zélf het 
moet doen. Daar kwam ik voor de prostitutie al wel achter. Maar daarna helemaal! Ja. 
Prostitutie: ik denk dat ik daar heb leren omgaan met mijn veranderde... ik weet niet of je 
karakter zozeer verandert, maar je veranderde zelfbeeld.” (Anouk) 
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“De prostitutie is een heel apart wereldje. Gewoon echt iets van mezelf. Misschien was het 
wel dat ik iets voor mezelf wilde hebben. […] Ja, een eigen gedeelte. Iets dat ik zelf 
veroorzaakte, misschien. Want alles waar ik uitkwam [gezinsomstandigheden, JW], gebeurde 
me allemaal. En nou koos ik zelf voor iets. En dat bleek dus eigenlijk heel erg leuk en 
waardevol te zijn.” (Chantal)  
 
In de citaten van Anna en Eva in het begin van deze paragraaf is aangegeven dat de 
respondenten verschillend omgaan met de confrontatie tussen oude en nieuwe betekenissen, 
in dit geval van prostitutie. Waar Anna zich direct een nieuwe betekenis eigen probeert te 
maken en hier bewust bij stilstaat, probeert Eva zich juist niet te verstaan met een nieuwe 
betekenis, waardoor zij ook niet in de gelegenheid komt om zich een nieuwe betekenis eigen 
te maken. Het verschillend omgaan met oude en nieuwe betekenissen, blijkt niet alleen te 
gelden voor prostitutie, maar ook voor andere aspecten van het leven van de respondenten. 
Sommige respondenten hebben meer lef, mogelijkheden of capaciteiten om afstand te nemen 
van de betekenissen, normen en machtsrelaties in de reguliere samenleving en zich nieuwe 
eigen te maken of hier een mix in te vinden. De mate waarin zij hier bewust mee omgaan en 
dit kunnen verwoorden (discursiviteit), verschilt ook. Sommige respondenten, zoals Anna en 
Kim die hiervoor zijn geciteerd, zijn geneigd veel en zeer discursief te reflecteren op de 
betekenissen, normen en machtsrelaties waarmee zij geconfronteerd worden. In vergelijking 
met andere respondenten zijn zij zeer onafhankelijk. Deze respondenten zoeken de 
confrontatie keer op keer. Niet om de confrontatie zelf, maar om te begrijpen hoe dingen in 
elkaar steken, om kennis te vergroten en dat te kunnen integreren in hun handelen. Telkens 
opnieuw vormen zij een eigen betekenis en norm. Deze respondenten kunnen heel goed onder 
woorden brengen hoe zij over zichzelf nadenken en tot welke veranderingen in hun handelen 
dat voor hen leidt: 
 
“En gezien mijn verleden - heel veel tehuizen natuurlijk en ook twee keer een gevangenis en 
heel erg met de wet in aanraking gekomen - denk ik dat ik heel allergisch ben voor gezag. Ik 
vind het ook een heel doorgeslagen systeem. Dus ik heb giga-gezagsproblemen. En ik kom 
daar niet van af in het gewone leven. […] En toen ik dacht: nou, ik ga bij de [wetshandhaver, 
zoals de marine, marechaussee, politie, JW] werken. Ik heb een gezagsprobleem, dus laat ik 
me maar meteen in het hol van de leeuw begeven, zijn we daar ook van af. […] En ik denk dat 
als je je daarmee dan goed confronteert, kun je dingen ook wat meer relativeren. Dan komen 
er ook lagen in mijzelf naar boven, die ik anders niet naar boven had gekregen. Nou. Ja. Wat 
is het leven anders dan jezelf uitkristalliseren? Toch?” (Kim) 
 
Andere respondenten, zoals Chantal – die al eerder is geciteerd – en Sabine, nemen niet 
zichzelf als uitgangspunt in de kennisontwikkeling en in de wijze waarop zij omgaan met 
betekenissen, normen en machtsrelaties. Zij nemen de situatie als uitgangspunt. Deze 
respondenten stellen zich situationeel en instrumenteel op en passen zich makkelijk aan aan 
de betekenissen, normen en machtsrelaties die gelden in de situatie waarin zij zich bevinden. 
De kennis die zij opdoen wordt niet zozeer ondervraagd of afgezet tegen oude kennis, maar 
wordt flexibel ingezet en gebruikt om zich te handhaven in de omgeving waarin zij zich 
bevinden. Deze respondenten hebben dan ook meer moeite dit aanpassingsvermogen onder 
woorden te brengen. Hun aanpassingsvermogen lijkt in dit geval meer routinematig en minder 
bewust. Deze respondenten lieten overigens soms ook zien wel degelijk te beschikken over 
discursief vermogen, zoals Chantal bijvoorbeeld in het citaat hierboven laat zien. Dat het 
echter geen vanzelfsprekendheid is, blijkt uit het onderstaande citaat van Sabine, wanneer zij 
vertelt over de overstap van een reguliere baan naar het werk in de prostitutie. Op eenzelfde 
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wijze verwoordde zij hoe zij is gestopt met haar werk in de prostitutie en haar leven een 
andere invulling heeft gegeven:  
 
“Voor mij in die tijd was het grensverlegging. Het was iets nieuws. Ik heb me erin gestort 
zonder daar eigenlijk een voorbeeld voor te hebben of iemand te kennen die dat deed. Ik was 
gewoon toe aan iets nieuws en iets spannends, dus ik ben er gewoon ingestapt.” (Sabine) 
 
Er is ook een aantal respondenten dat weliswaar goed in staat is om het eigen handelen te 
bezien in het licht van nieuwe kennis en informatie, maar die veel meer moeite hebben met 
het kunnen herzien van hun handelen. Deze respondenten weigeren soms langere tijd om zich 
te verstaan met nieuwe betekenissen, normen en machtsrelaties, zoals Eva in de voorgaande 
citaten laat zien. Sommigen van hen denken hier wel veel over na en kunnen hun gedachten 
ook goed verwoorden. Deze respondenten hangen erg aan de conventionele betekenissen en 
vallen hier telkens op terug. Eva en Heleen geven hiervan in de onderstaande citaten een 
voorbeeld op het gebied van liefde, relaties en seksualiteit. Eva geeft blijk van een grote mate 
van reflectie en discursiviteit. Zij laat zien dat zij een tijdlang heeft gepoogd om de verworven 
inzichten uit de prostitutie te integreren in haar visie op liefde en seksualiteit, maar dat het 
haar veel moeite kost en dat zij toch geneigd is om terug te vallen op oude betekenissen en 
normen op deze gebieden. Voor Heleen is het een feit dat de conventionele betekenissen 
heersend zijn en dat zij geen gestalte weet te geven aan andere. Zij concludeert dat zij zich 
nooit in de prostitutie heeft thuis gevoeld, ondanks het feit dat zij hierin tien jaar heeft 
gewerkt:  
 
“Ik heb met [het begrip, JW] liefde heel veel strijd gehad. Zeker ook dat stukje seksualiteit dat 
er dan bij kan komen. En ik heb eigenlijk nog wel dat ik daar heel erg over kan piekeren: is 
het nou noodzakelijk dat dit bij elkaar blijft, om je goed te blijven voelen? Of maak je het 
jezelf makkelijk door dat ook los te kunnen zien van elkaar? Omdat ik me daar vroeger niet 
van bewust was, denk ik ook dat ik het werk in de prostitutie uiteindelijk heel erg moeilijk 
vond om te doen. Omdat ik dat stukje liefde en seks altijd als één ding zag. […] Je gaat tegen 
je gevoel in, sowieso, door in de prostitutie te gaan werken als je dat niet los kan zien van 
elkaar. En ik denk dat ik dat vroeger onbewust toch zeker als één ding zag en daardoor toch 
een beetje gefrustreerd ben geraakt op een gegeven moment. Dat ik dacht: dat klopt niet. En 
toen heb ik een hele periode gehad, die eigenlijk nog wel een beetje duurt van: het hoort bij 
elkaar. Ik heb ontzettend geprobeerd het uit elkaar te rukken en heerlijk de beest uit te 
hangen, maar ja, dat was het ook weer niet. Dus maar weer gewoon lekker bij elkaar laten 
horen. Met als gevolg dat je al die rare dingen krijgt als achterdocht, jaloezie en maar denken 
en piekeren: wat moet ik daar nou mee? Dus ik probeer er nu toch weer relaxed mee om te 
gaan en toch maar dat ook los van elkaar te bekijken. Maar ik zit daar nog middenin, hoor. Ik 
ben dat nog hartstikke aan het analyseren. […] Ik bedoel, ik ben ook een klein kindje geweest 
dat luisterde naar mijn moeder en mijn moeder heeft mij op een bepaalde manier getracht op 
te voeden, óók op het gebied van seksualiteit en dergelijke.... Nou ja, ik heb natuurlijk mijn 
ouders als voorbeeld gehad: trouw naar elkaar en lief, en niet te open met seksualiteit, dat is 
iets dat je doet met z'n tweetjes als je van elkaar houdt blablabla. Dat is op een gegeven 
moment bij mij ook weer omhoog gekomen, vermoed ik. En dan heb ik toch wel weer 
grotendeels daarvoor gekozen.” (Eva)  
 
 [Doelend op prostitutie, JW] “Ik vind het vervelend gewoon. Ik heb het altijd vervelend 
gevonden. Ja, vanaf het begin. Ik ben toch een één-man-één-vrouw meid. […] Het ligt zo 
dicht bij mensen, seksueel monogaam zijn en al dat soort dingen en prostitutie doorkruist dat 
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natuurlijk vreselijk. Ook het romantische idee, dat één vrouw en één man enzo. Ja, dat gaat 
toch tegenstaan...” (Heleen) 
 
De ervaring in de prostitutie roept voor alle respondenten reflectie op. Dit betekent niet dat 
alle respondenten reflexief zijn, in de zin dat iedere respondent zich actief en discursief 
verhoudt tot nieuwe betekenissen en normen en deze integreert in de eigen identiteit. De 
respondenten ontwikkelen verschillende houdingen om zich te verhouden tot hun ervaring in 
de prostitutie. Waar de ene respondent de reguliere betekenissen en normen van belang blijft 
vinden, probeert een andere respondent om de nieuwe inzichten te integreren.  
  
5.2.3. Fateful moments 
Een ‘fateful moment’ ontstaat op het moment dat routines radicaal ontwricht worden. 
Handelingen die tot op dat moment zeker leken en waar niet over nagedacht hoefde te 
worden, worden ineens ter discussie gesteld. Er is geen vanzelfsprekendheid meer en 
onzekerheid viert hoogtij. Op dit soort momenten worden mensen geconfronteerd met morele 
en existentiële dilemma’s. De keuzes die zij hierin maken zijn cruciaal. Deze momenten zijn 
beslissend in het reflexieve project van identiteitsontwikkeling, omdat zij dat opnieuw kunnen 
vormgeven. Mensen kunnen er op deze momenten voor kiezen om vast te houden aan – soms 
inadequaat geworden -  oude handelingscompetenties, of kunnen nieuwe ontwikkelen. 
 
Voor een buitenstaander zal het beginnen met het werk in de prostitutie wellicht overkomen 
als een fateful moment. In de gesprekken met de respondenten blijkt echter dat slechts 
weinigen het beginnen met prostitutie ook zo omschrijven. Zij beginnen weliswaar met iets 
nieuws en maken kennis met andere betekenissen en normen op het gebied van bijvoorbeeld 
werk en seksualiteit, maar dit heeft nog niet direct invloed op hun identiteitsontwikkeling. 
Immers, reflectie op wat prostitutie voor hen betekent en hoe dit past bij wie zij zijn, vindt bij 
de meeste respondenten pas later plaats.  
 
Op een gegeven moment besluiten de respondenten om te stoppen met hun werk in de 
prostitutie. Niet alle respondenten kunnen dit besluit gemakkelijk verwoorden. Hun lichaam 
geeft het aan of zij nemen het besluit schijnbaar willekeurig:  
 
“Wat ik zelf heb ervaren, is zolang je erachter staat, zolang je het dus met motivatie doet, kan 
je lijf het ook heel goed aan. Maar zo gauw je het niet meer van binnen wil, gaat je lijf 
protesteren. Dan heb je na één klant werken al pijn.” (Leonie) 
 
“Dus toen had ik die Chlamydia en toen kreeg ik een eileiderontsteking en daar kreeg ik 
antibiotica voor en toen mocht ik twee weken niet werken. En in die twee weken heb ik 
besloten om niet meer terug te gaan. Dus dat was eigenlijk best wel in een opwelling. 
Daarvoor was ik helemaal niet met stoppen bezig. Wel met die groeiende onvrede van: is dit 
het nou?” (Sybille) 
 
Hoewel voor veel respondenten het doorbreken van (werk)routines, zoals Sybille hierboven 
aangeeft, het moment is om te stoppen met het werk in de prostitutie, wordt het moment zélf 
niet als een fateful moment ervaren. Het moment van het stoppen zelf wordt ervaren als iets 
‘zoals het leven loopt’, zonder dat de (meeste) respondenten zich op dat moment bewust zijn 
van de verstrekkende consequenties van dit besluit. Nadat de respondenten in dit onderzoek 
stoppen met hun werk in de prostitutie, zoeken zij in de meeste gevallen ander werk op de 
reguliere arbeidsmarkt. In alle gevallen komen zij meer in contact met mensen die niets met 
prostitutie te maken hebben. Prostitutie wordt in al deze gevallen veelal niet geaccepteerd als 
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een legitieme beroepskeuze of waardevolle (werk)ervaring. Onafhankelijk van het feit of de 
respondenten besluiten om over hun ervaring te spreken of niet, worden zij geconfronteerd 
met het feit dat prostitutie over het algemeen niet wordt geaccepteerd. Prostituees worden, in 
het meest positieve geval, met enige nieuwsgierigheid bekeken en in het meest negatieve 
geval afgewezen. Voor veel respondenten dringt zich aldus pas achteraf de vraag op hoe zij 
zich verhouden tot hun ervaring in de prostitutie. De respondenten omschrijven het stoppen 
met het werk in de prostitutie dan ook als een fateful moment. Hierbij gaat het zoals 
aangegeven niet om de activiteit van het stoppen zelf of de concrete aanleiding om te stoppen, 
maar om het proces tijdens en na het stoppen met het werk in de prostitutie. Voor dezelfde 
buitenstaander als die ik hiervoor aanhaalde, lijkt dit misschien een omgekeerde situatie. Het 
beginnen met werk in de prostitutie zal eerder worden gezien als zeer ingrijpend en het 
radicaal ontwrichten van routines - een fateful moment. De gedachte bij het stoppen met het 
werk is dat degene die in de prostitutie werkte, dan weer een ‘normaal’ leven gaat leiden en 
dat die keuze een stuk minder ingrijpend is dan de keuze voor prostitutie.  
 
Echter, zoals de citaten hierna laten zien, wanneer zij stoppen met het werk in de prostitutie, 
realiseren de respondenten zich dat zij onontkoombaar op een kruispunt in hun bestaan staan. 
De ervaring in de prostitutie is onomkeerbaar en tegelijkertijd moeten zij aandacht schenken 
aan de eisen en mogelijkheden van een ander toekomstperspectief, waarin prostitutie een 
veelal niet-geaccepteerde beroepskeuze is. Dit proces roept reflectie op en maakt hun 
gedachten over prostitutie bewust. Daarom ook worden zij in dit proces geconfronteerd met 
existentiële vragen: wie zijn zij, wat vinden zij van zichzelf en wat vinden zij van anderen, die 
prostitutie veroordelen? Nu moet er met de nieuw opgedane kennis uit de prostitutie een 
nieuwe wisselwerking met de omgeving worden aangegaan. Voor Willemijn voelt het alsof 
zij een rol speelt: 
 
“En echt, ik sta op tijd op nu. Bijna allemaal volgens het boekje, maar ik vind het waanzinnig 
moeilijk. Dan zit ik 's ochtends om acht uur in de tram, iedereen met zo’n bek [trekt een lang 
gezicht, JW]. Ik denk: ik ga naar huis, ik ga naar bed. Dacht ik dan. En dan hadden we 
allemaal dezelfde kousen aan en dezelfde rokjes, want iedereen draagt hetzelfde op zo'n 
kantoor. Allemaal dezelfde aktetas. Ik ook nog op het laatst, zo'n aktetas. Stel je voor dat je op 
gaat vallen [cynisch, JW].” (Willemijn) 
 
Deze nieuwe wisselwerking met de omgeving is dan ook waarvoor de respondenten zich 
gesteld zagen, toen zij zich na de prostitutie oriënteerden op een andere invulling van hun 
werk en leven. Een aantal respondenten geeft hieronder voorbeelden van de wijze waarop zij 
zich, nadat zij gestopt waren met het werk in de prostitutie, geconfronteerd zagen met het feit 
dat de keuze voor prostitutie onomkeerbaar is en niet strookt met de heersende normen. Ciska 
realiseerde zich bijvoorbeeld dat haar verleden in de prostitutie voor haar altijd een risico zou 
inhouden, zowel in haar privéleven als in haar maatschappelijk leven. En Ineke vertelt hoe 
bedrogen zij zich voelde toen zij merkte dat haar dubbelleven niet over was toen zij was 
gestopt met haar werk in de prostitutie, maar – tegen alle verwachting in – haar zelfs zwaarder 
ging belasten:  
 
“Wat ik voelde toen ik stopte met het werk in de prostitutie: nervositeit. Want dan begint 
eigenlijk een proces van inzien wat je doet of wat je deed, in dat geval. Nerveus, zo van: hier 
kom ik niet van af. Althans zo voelde het voor mij dan. Zo van: ja, ik moet het leren plaatsen, 
ik hoop dat dat lukt. En ik heb soms het idee dat het nog niet helemaal geplaatst is in mijn 
leven.” (Heleen) 
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“Maar je hebt te maken met de maatschappij, met mensen om je heen. Die er wel heel 
negatief tegenover staan en dat maakt het ook voor jezelf zo zwaar. En ik denk dat dat het 
grootste probleem was voor mij op een gegeven moment. Dat ik dat gewoon niet meer 
aankon.” (Eva) 
 
“En ik heb me ook heel goed gerealiseerd: ook al stop je met het werk, je blijft altijd een ex-
prostituee. Altijd, voor jezelf en voor de omgeving. Ook voor de maatschappij. Het is toch iets 
wat aan je blijft kleven. Er zitten heel veel positieve kanten aan maar ook andere kanten. Ik 
denk dat er weinig beroepen zijn die zo als 'ex' nog aan je zitten. Misschien ben je ex-
president of ex-filmster. Maar je bent nooit ex-secretaresse of ex-schoonmaker. Snap je? Als 
je twintig jaar later in het nieuws komt en ze komen erachter dat je ooit in de prostitutie... dan 
ben je meteen weer ex-prostituee. Dat kleeft aan je en dat gaat door alle maatschappelijke 
aspecten heen.” (Ciska)  
 
“Ik heb altijd een groep mensen om me heen gehad die het wisten en die heb ik nog steeds. 
Maar het is wel heel erg tegengevallen nadat ik ben gestopt met het werk in de prostitutie,  
omdat ik dus dacht dat het helemaal over zou zijn. Het is ook stom dat je dat zo kan bedenken. 
Dus daarom lijkt het in verhouding erger omdat je denkt: het zou er nu niet meer hoeven zijn, 
want ik doe nu niets meer wat ik moet verzwijgen. Maar dan toch is het nog zo'n last. […] Ja, 
ik zie dat echt als een last. En voorheen verzweeg ik ook die dingen en was ik er ook niet open 
over. Maar dan had ik de nacht ervoor nog de nodige redenen gehad om het te verzwijgen. 
Dan weet je waar je het voor doet, zeg maar. Daarom voelt het nu in verhouding zwaarder. 
[...] Ja, weet je, ik heb ook heel vaak dat ik denk: was ik maar nooit gestopt. Omdat dit leven 
mij ook niet echt bevalt. Ik dacht: ik ga huisje-boompje-beestje doen. En ik ging ook meteen 
het truttigste huisje uitzoeken van heel de stad: ‘o, hier ga ik wonen, hier wonen allemaal hele 
leuke mensen’. Van die gordijntjes, weet je wel. En een gewoon baantje. Ik voel me gewoon 
helemaal niet op mijn plek hier. Dan denk ik: was ik maar niet gestopt, weet je. Prostitutie 
paste toen veel beter bij me. Ik denk dat ik het ook heel erg idealiseer, nu achteraf. Het was 
natuurlijk ook niet voor niks dat ik op het laatst er niet meer naartoe ging. Dus ik denk dat ik 
het erg romantiseer, maar het was nooit een nare periode.” (Ineke) 
 
“Je maakt een beslissing en die is voor eeuwig genomen en die kan nooit meer terug. Want 
die heb je gemaakt.” (Willemijn) 
 
Sommige van de bovenstaande respondenten zijn al jaren gestopt met het werk in de 
prostitutie en zijn desondanks nog steeds bezig met het plaatsen van de ervaring van de 
prostitutie in hun leven. Het stigma dat op prostitutie rust, maakt van het stoppen met 
prostitutie een fateful moment, waarbij een nieuwe wisselwerking moet worden gevonden 
tussen de (stigmatiserende) omgeving en het (gestigmatiseerde) individu. Het roept vragen op 
die fundamenteel raken aan de identiteit van de respondenten. Zoals Ineke die zich afvraagt 
wie zij is en waar zij bij hoort. Of Willemijn die in het eerdere citaat aangeeft het gevoel te 
hebben een rol te spelen en niet zichzelf te kunnen zijn. Voor geen enkele respondent verloopt 
het proces van het stoppen met het werk in de prostitutie routinematig. Deze nieuwe situatie 
eist van iedere respondent dat zij erover nadenkt. Hierbij worden de respondenten 
geconfronteerd met existentiële vragen over wie zij zijn en bij wie zij horen, zoals de citaten 
in deze en de vorige paragraaf illustreren. Voor de ene respondent verloopt deze confrontatie 
overigens soepeler dan voor een andere. Terwijl sommige respondenten inderdaad in een 
existentiële crisis terechtkomen, geldt dit voor andere respondenten niet of minder. Hoe 
fateful moments zich aandienen en met welke consequenties, is niet alleen afhankelijk van het 
vermogen van de respondent om zich hiermee te verhouden, maar – zo zal in de volgende 
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paragraaf blijken – ook van de omgeving, het netwerk en het dagelijks leven van de 
respondenten.  
 
5.2.4. Interacties en sociaal netwerk 
Interacties op individueel niveau zijn in de huidige samenleving, als gevolg van het verlies 
van vanzelfsprekende sociale verbanden – zoals de familie, de kerk of het lidmaatschap van 
een politieke partij – van steeds groter belang geworden. De vaardigheid om een persoonlijk 
sociaal netwerk te ontwikkelen en te onderhouden is daarbij belangrijk. Dit netwerk is nodig 
om op te kunnen terugvallen in tijden van nood en om vooruit te komen in het 
maatschappelijk leven. Het hebben van een klein of eenzijdig netwerk is een risico. De 
respondenten geven aan dat hun netwerk door hun ervaring in de prostitutie is beïnvloed. 
Soms zijn de reacties dusdanig dat zij hierdoor geen goed netwerk op kunnen bouwen of 
besluiten om niet meer over hun ervaring in de prostitutie te praten – zoals Anke hieronder 
vertelt. In sommige gevallen weerhoudt de ervaring in de prostitutie respondenten er zelfs van 
om betekenisvolle intieme relaties op te bouwen met familie, vrienden, kennissen en partners. 
Loes en Heleen geven hiervan een voorbeeld. Voor beide heeft dit als consequentie dat het 
netwerk verkleint of de kwaliteit van het netwerk vermindert:  
 
“Ik vertel het mensen niet meer. Ik neem ze het niet kwalijk als ze er niet mee om kunnen 
gaan. Het is immers een beladen onderwerp. Het is hetzelfde denk ik, als dat je niet goed weet 
wat je moet zeggen bij een stervende, of wanneer er iemand is overleden. Ik geloof niet zo in 
het ‘alles moet kunnen’, maar ik geloof wel dat je mensen niet onnodig in situaties moet 
brengen waar ze niet weten wat ze ermee aan moeten. En dat doe je wel als je bijvoorbeeld 
vertelt dat je in de prostitutie hebt gewerkt. […] Vlak nadat ik gestopt was heb ik een periode 
gehad waarin ik grote behoefte had intieme vrienden het te vertellen. Vrijwel iedereen heeft 
het toch door verteld. Het is namelijk een bekentenis waar diegene waaraan je het bekent op 
zijn beurt ook weer mee zit. Zo heeft diegene dan ook weer de behoefte om ergens zijn hart te 
luchten. Los daarvan staat een vriendin die ik het in die periode had verteld, zij chanteerde 
mij er later mee. Dit heeft mij toentertijd enorm geschokt, maar dat heeft meer te maken met 
mijn teleurstelling in onze vriendschap.” (Anke) 
 
[Op de vraag hoe groot haar netwerk is, JW:] “Nou, heel klein. Mijn moeder en mijn vriend... 
Nou, daar heb ik natuurlijk  wel contact mee, maar niet echt... Voor de rest heb ik niet een 
uitgebreid netwerk. Nee. […] Ik kies daar niet echt voor. Maar ik vind het moeilijk om mij 
sociaal op te stellen en, nogmaals, mij open te stellen en kwetsbaar opstellen heeft daar ook 
allemaal mee te maken. En op een bepaalde leeftijd ontmoet je nog wel mensen maar om daar 
nog weer iets mee op te bouwen, dat wordt steeds moeilijker. Volgens mij doe je dat 
grotendeels in je jeugd. […] Soms vind ik het wel jammer. Het zou wel iets leuker zijn. Het is 
wel zo, nu ik al een tijd niet meer in de prostitutie werk. Nu merk ik bijvoorbeeld: ik krijg 
contact met andere moeders en dat gaat gemakkelijker naarmate het werk verder weg is. 
Daarvoor was het helemaal moeilijk omdat die leugens en dat werk mij heel erg in de weg 
stonden om mij open op te stellen. Er kwam het onvermijdelijke moment van: wat doe je? Of 
de angst dat je zou worden ontdekt. Dat is natuurlijk wel minder en dat is nu bevorderlijk 
voor contacten leggen en onderhouden, vind ik. Ik hoef niet meer zo te liegen en zo te 
verdedigen. Ik kan nou gewoon vertellen: ik werk in [de horeca, JW]. […]  Ja, dat weerhoudt 
je ervan dichter bij mensen te komen. Ook omdat als je het niet wilt zeggen, je ze wat 
voorschotelt wat je niet bent. En daarop baseren zij hun mening over jou. Ik vind het gewoon 
niet prettig, dat constante liegen of verdedigen of het mooier maken dan het is.” (Heleen) 
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“Maar mensen die dicht bij je komen, die vragen ook altijd zoveel aan je. Dat doen ze niet 
expres. Ze zijn gewoon oprecht geïnteresseerd in wat je gedaan hebt en in je leven. Dat vind 
ik eng. Want ik wil niet liegen. Ja, dus ga ik dat heel erg uit de weg.” (Loes) 
 
Maar niet voor alle respondenten geldt dat hun netwerk negatief wordt beïnvloed door de 
prostitutie. Anke vertelt dat zij voornamelijk last had van haar besluit om niet over haar 
ervaring in de prostitutie te praten toen zij pas korte tijd gestopt was met het werk: dit 
verminderde naargelang het langer geleden was en er andere belangrijke ervaringen waren 
bijgekomen. En ook andere respondenten weten wel degelijk een stabiel en soms uitgebreid 
netwerk op te bouwen. Anna vertelt hoe het haar is gelukt om met haar persoonlijke netwerk 
een buffer te bouwen tegen reacties van mensen die verder van haar afstaan en hun oordeel 
over haar vellen aan de hand van het maatschappelijke stigma dat op prostitutie rust. Haar 
netwerk is solide en ondersteunend. Ook Leonie verhaalt over het belang van een persoonlijk 
netwerk: voor haar was het niet alleen zo dat de meeste mensen in haar netwerk er goed mee 
om kunnen gaan, maar zij heeft zelfs de relatie met haar moeder kunnen verbeteren door het 
vertellen van zoiets intiems als haar ervaring in de prostitutie:   
 
“Ik heb me tegen de verdrukking in moeten ontwikkelen. En of het me maatschappelijk 
geholpen heeft, dat vraag ik me af. Dat kan je denk ik niet van prostitutie zeggen. […] Nee. 
Hoe ik ook het een en ander langs mijn koude kleren af laat glijden: maatschappelijk blijf ik 
een paria. Als ik met open vizier prostituee ben, dan tel ik toch eigenlijk niet mee.[…] Maar ik 
heb de steun van mijn directe omgeving. Dus mensen die er toe doen, gaan er wel op een 
prettige manier mee om. En ik denk dat ik zelf sterk ben, dus mentaal. En dat ik ook een 
behoorlijke dosis zelfrespect heb ontwikkeld. Maar ik denk dat ik dat niet zou kunnen doen 
zonder mensen die mij waarderen om wie ik ben en wat ik doe. En ik denk dat dat de 
voorwaarden zijn om ermee om te kunnen gaan. En zeg maar een poging wagen om de reactie 
uit de samenleving te begrijpen en vervolgens te relativeren. Zeg maar, dat die reactie niet 
voor mij geldt.” (Anna) 
 
“Ja, nou, met mijn moeder is de band eigenlijk, nadat ik verteld heb dat ik werk, na alle 
discussies die we hebben gehad, beter geworden. Ja, dat is wel een hele goede band en ook nu 
ik wilde stoppen met werken, is ze gewoon voor mij er heel erg geweest. Ik ging ook een dagje 
in [haar oude werk, geen prostitutie, JW] werken. Ik dacht: misschien moet ik dat dan maar 
doen. En dat had ik die dag gedaan en ik was helemaal afgedraaid. Ik dacht: ik word 
helemaal gek van die eigenaresse van die zaak. En toen zei mijn moeder ook: je was 
gelukkiger toen je achter het raam stond, ga dan maar weer terug achter het raam. Weet je? 
In zoverre is dat een super-acceptatie. En ook heel knap. Op een gegeven moment belde ze op 
en zegt ze: heb je lekker gewerkt? Dan zei ik bijvoorbeeld alleen: leuk of niet leuk. Maar ik 
heb ook heel veel met haar gesproken over klanten en hoe ik werkte en waarom ik bepaalde 
dingen deed. En nou, dat is toch heel knap van een moeder om daarover in discussie te gaan. 
Ik denk dat ze ook wel een soort respect voor me heeft gekregen door te horen hoe en 
waarom... Ja, dus het is eigenlijk voor ons een hele mooie verdieping geweest.” (Leonie) 
 
De ervaringen die de respondenten hebben gehad om, tijdens en na hun werk in de prostitutie, 
een betekenisvol sociaal netwerk te onderhouden zijn echter niet altijd zo positief. Dit heeft 
niet alleen te maken met de manier waarop anderen reageren op de respondenten; het heeft 
ook te maken met de manier waarop zij zelf reageren op anderen. De manier waarop de 
respondenten reageren op anderen is veranderd, omdat zij door hun ervaring in de prostitutie 
anders naar mensen zijn gaan kijken. In de gesprekken gaven de respondenten blijk van 
veranderingen in hun mensbeeld:  
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“Omdat ik zelf, zeg maar, een dubbelleven leidde, ga je ook anders naar mensen kijken, zo 
van: hmm... Je leert ervan dat als mensen een bepaald imago hebben, of een bepaald uiterlijk 
of een bepaalde uitstraling. Dan wil dat nog helemaal niks zeggen. Want je kan gewoon 180 
graden omdraaien. Iemand kan heel lief zijn, maar wie weet is zij thuis een feeks. Of dat de 
handjes los zitten. Terwijl je die persoon wel aardig kan vinden gewoon als je hem tegenkomt. 
[…] Ja, als ik iemand ontmoet kan ik wel gelijk zeggen of ik die persoon aardig is of niet. 
Maar dan weet ik wel dat het een momentopname is.” (Jantien) 
 
“In de prostitutie heb ik bijvoorbeeld geleerd dat je contact maakt met iemand en dat je die 
persoon ook ziet als een 100%- mens, als een mens die voor 100% in orde is. Dat heeft me 
heel erg in mijn werk geholpen om het heel goed te doen, om mensen veiligheid te geven 
waardoor ik zelf ook gewoon heel erg veilig ben. Zo werkt dat nou eenmaal. En waarin ik, 
omdat ik zoveel van de blootheid - letterlijke en figuurlijke blootheid - van mensen erin 
ontmoet heb, ook een heel groot stuk mensenkennis heb opgedaan, wat ik later in al die 
andere dingen weer heb kunnen gebruiken. […] Als ik naar mezelf als mens kijk, staande in 
deze maatschappij, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik het idee heb dat ik door het werken 
in de prostitutie - dat geldt dus niet voor alle prostituees - toleranter, ruimer, wijzer... ja, ik 
denk dat ik het daarin wel gezegd heb, geworden ben. En dat geeft een heel prettig gevoel. 
Dat betekent dat ik me niet door maatschappelijke problematiek zo gauw naar beneden laat 
halen. Je ziet wel eens dat mensen naarmate ze ouder worden een bepaalde verbetenheid 
hebben of een bepaalde vasthoudendheid aan oude waarden of zo. Nou, daar herken ik mezelf 
helemaal niet in. En ik zal niet zeggen, als ik niet in de prostitutie had gewerkt, dat ik 
misschien niet ook die ontwikkeling door had kunnen maken. Maar daar heb ik niks aan om 
dat zo te zeggen. Als ik nu terugkijk, denk ik dat het wel degelijk ermee te maken heeft.” 
(Harriët) 
 
“En je hebt mensen natuurlijk in de meest primaire situatie als je seks met ze hebt of erotisch 
bent en dan laten ze ook vaak allemaal hun masker vallen. Of in een poging dat te bereiken, 
laten ze hun masker vallen. En daarin ben ik toch wel zo veel lelijks tegengekomen dat dat het 
beeld niet alleen heeft bevestigd maar ook versterkt, ja. En dat is best wel groot. Ik ga ervan 
uit dat mensen het goed bedoelen, het juiste doen, het goed menen. Maar ik ben niet meer 
teleurgesteld als exact het tegenovergestelde gebeurt. Dat betekent niet dat ik niet meer 
teleurgesteld ben in die situatie of die mensen, maar ik weet dat het iets is wat ik erbij kan 
verwachten. […] Maar ik heb gemerkt, ook als je iemand net leert kennen dat je er nog steeds 
wel een paar korreltjes zout bij kan doen omdat iedereen zich altijd wat leuker voor wil doen 
dan die in werkelijkheid is of dingen te verbergen heeft die misschien niet zo fris zijn. En het 
is niet altijd een zegen om daar wat makkelijker doorheen te kijken. Soms denk ik ook, ik zou 
wel heel erg naïef willen zijn.” (Nathalie) 
 
“Maar ja, ik vind dat het erg dat er in het gewone bedrijfsleven veel haantjesgedrag is en 
mensen die vanwege hun eigen ambities met ellebogen werken. Dat soort gedrag zie ik. Of 
mensen die heel gewichtig willen doen of zichzelf heel goed voelen, terwijl ik toch een beetje 
uit de prostitutie heb geleerd dat zelfs de grootste directeur zonder zijn kleren aan ook 
dezelfde is. Dat heb ik daaruit geleerd en daarom sta ik nu anders in zo'n groep, zeg maar, in 
zo'n bedrijf. […] Dus de vrijheid die ik niet meer heb en het aanpassen aan de normen en 
waarden van zo'n bedrijfscultuur en dat ik daar meer moeite mee heb dan dat ik zie dat 
anderen dat hebben. En dat zou ook gewoon kunnen omdat ik zolang niet in een bedrijf 
gewerkt heb, dus gewoon puur omdat ik niet gewerkt hebt. Wat een herintredende moeder 
misschien ook zo zou hebben bijvoorbeeld. Maar ik merk ook dat op momenten dat ik voel dat 
ik me niet zo makkelijk aan die bedrijfscultuur kan aanpassen, dat ik daar heel vaak 
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voorbeelden uit de prostitutietijd voor mezelf bijhaal. […] Want wie er ook kwam in de 
prostitutie, al was het de directeur van waar dan ook, die zag mij misschien toch nooit meer. 
Je kan gelijk heel intiem en heel open zijn en zeggen wat je van iets vindt, dus je slaat een 
heleboel fases over. Bijvoorbeeld met daten. Nou, dat vind ik zoiets raars! Dat mensen zich 
interessanter gaan voordoen en het over hun hobby’s gaan hebben enzo. Dan is hun hobby 
skiën, dan gaan ze drie dagen in het jaar skiën. Dan denk ik: ik vind het veel interessanter wat 
je de rest van het jaar denkt. In de prostitutie ging dat veel sneller, dan sla je heel veel 
stappen over en dan kom je meteen heel dichtbij iemand. Ja, dat vind ik wel. En daar leer je 
ook wel meer van hoe mensen in elkaar zitten in de basis. Maar ja, al die truken, zeg maar, 
die er dan verder omheen gebrouwen worden. Ja, die moet ik nu nog leren. […] Dus dat is 
wel degelijk aan de prostitutie toe te wijzen.” (Ineke) 
 
De citaten hierboven geven aan dat de ervaring in de prostitutie op verschillende manieren 
van invloed is op de manier waarop de respondenten met mensen omgaan en hen beoordelen 
na hun werk in de prostitutie. De respondenten geven aan dat zij tijdens hun werk in de 
prostitutie hebben geleerd om anders naar mensen te kijken en andere normen te hanteren 
voor de beoordeling van mensen. Dit heeft met verschillende aspecten van interacties in de 
prostitutie te maken. Er is sprake van een grote hoeveelheid contacten in de prostitutie: hierbij 
gaat het veelal om contacten met onbekende mensen in een relatief korte tijd. Dat brengt de 
noodzaak met zich mee om zo snel mogelijk te leren om mensen goed in te schatten: de 
veiligheid van het werk wordt hier voor een gedeelte door bepaald. Verder is een 
prostitutiecontact een uitzonderlijk contact: klant en prostituee zijn (in de regel) ontkleed en 
verkeren relatief snel in een intieme situatie. De ervaring van de respondenten is dat mensen 
in een dergelijke situatie sneller hun normale omgangsvormen laten varen. Sociale maskers 
worden afgezet, waardoor mensen zich eerder in hun ´pure´ vorm presenteren. Daarnaast 
hebben de respondenten te maken met de reactie van mensen buiten de prostitutiewereld op 
prostitutie in het algemeen en op hen als (ex-)prostituee in het bijzonder: de respondenten 
hebben vaak de indruk dat hun persoon dan niet meer van belang is en het beeld dat mensen 
hebben over prostitutie of prostituees overheerst. Al deze aspecten maken het aantal 
leermomenten, zoals een respondent het uitdrukte, groot. De respondenten stellen dat zij 
hebben geleerd om ‘door’ een eerste indruk heen te kijken, of hier in ieder geval niet op te 
vertrouwen. Daarnaast zijn de respondenten getraind om door kleding en andere 
statussymbolen heen te kijken - omdat in een prostitutiecontact uiterlijk vertoon grotendeels 
wegvalt - en andere normen te ontwikkelen voor de beoordeling van een persoon. De 
respondenten geven aan dat door deze leerervaringen hun mensbeeld is veranderd. Zij vinden 
allemaal dat zij toleranter en ruimdenkender zijn geworden. De respondenten zijn van mening 
dat zij hun vooroordelen grotendeels loslaten en mensen minder snel veroordelen. Daarnaast 
stelt een aantal respondenten dat zij geen dualistisch mensbeeld meer heeft: mensen zijn niet 
alleen maar goed of alleen maar slecht, maar bijna altijd een combinatie van beide. Verder 
geven de respondenten aan dat het gevoel voor hiërarchische verhoudingen verdwijnt, zeker 
als deze hiërarchie niet op capaciteiten maar op andere factoren is gebaseerd. En als laatste 
ontwikkelen de respondenten een normbesef, dat zij alleen op zichzelf willen toepassen. Voor 
anderen hebben zij eigenlijk maar één regel: een ander niet schaden.  
 
Een aantal respondenten is van mening dat haar mensbeeld weliswaar is veranderd als gevolg 
van de bovengenoemde veranderingen, maar dat haar mensbeeld niet positiever of negatiever 
is dan voorafgaand aan haar ervaring in de prostitutie. Voor andere respondenten zijn er zowel 
positieve als negatieve aspecten verbonden aan deze veranderingen. Voor de ene respondent 
slaat de balans positief door, waar dat voor de ander negatief is. Het loslaten van vooroordelen 
kan zowel uitmonden in onverschilligheid als in grote sociale betrokkenheid. Het verdwijnen 



 92 

van het gevoel voor hiërarchische verhoudingen kan in de privésfeer positief uitpakken, maar 
op arbeidsgebied een belemmering vormen. Het aanvaarden van de realiteit dat mensen 
daadwerkelijk goede en slechte kanten hebben kan ruimte creëren, maar ook een teleurstelling 
zijn.  
 
Naast een verandering in hun mensbeeld vertellen de respondenten ook over veranderingen in 
de wijze waarop zij communiceren of de communicatie van anderen beoordelen. In de 
onderstaande citaten wordt getoond dat het voor de respondenten niet altijd even gemakkelijk 
is om, na hetgeen zij in de prostitutie hebben geleerd over mensen en communicatie, te 
interacteren zoals dat in de reguliere wereld gebruikelijk is. De betekenissen, normen en 
machtsrelaties die daar gelden, gelden niet altijd meer voor de respondenten. Zo vertelt 
Nathalie dat zij enerzijds in de prostitutie een aantal communicatieve vaardigheden heeft 
geleerd die zij later weer in een cursus tegenkwam, maar hoe zij tegelijkertijd weigert om in 
de mores van ‘normale’ hiërarchische verhoudingen mee te gaan. Zij vindt dat zij sneller door 
mensen heen kan kijken en eerder opmerkt wanneer iemand zijn autoriteit misbruikt of deze 
onverdiend heeft verworven. Op een iets andere manier vertelt Sonja dat zij heeft geleerd dat 
machtsverhoudingen altijd een rol spelen bij communicatie: hetzij privé, hetzij zakelijk. En 
dat zij in de gelegenheid is geweest om dit op het zakelijk vlak zoveel mogelijk te beperken 
door haar eigen bedrijf te beginnen. Slechts een paar respondenten zijn hier overigens toe in 
staat geweest:  
 
“Ik heb twee jaar geleden ook een cursus NLP gedaan, neurolinguistisch programmeren 
[neuro-linquistisch programmeren richt zich op intra- en interpersoonlijke communicatie, 
JW], en daar kwam ik ook allemaal dingen tegen waarvan ik dacht: ja, dat heb ik in ieder 
geval al geleerd in de prostitutie. En het kan zijn dat ik daarvoor al met die dingen bezig was 
en dat ik in de prostitutie mijn kans heb waargenomen óm dat te leren. Het kan zijn dat 
andere mensen dezelfde situatie aangeboden krijgen, maar het er niet uithalen en iets heel 
anders eruit halen. Omdat dat beter bij ze past. Nou, ik heb wel mijn kans waargenomen om 
datgene wat voor mij goed was en bij mij paste eruit te halen. [...] Ik ben bereid om autoriteit 
van een ander te accepteren maar alleen als hij er op een gezonde manier mee omgaat. Op 
het moment dat, en dat zie je helaas heel veel, mensen omhooggevallen zijn en niet weten hoe 
ze ermee om moeten gaat, kan ik mijn mond houden als dat in mijn eigen belang is. Maar als 
ik denk: “hier heb ik absoluut geen zin in, bekijk het maar”, dan trek ik mijn klep wel open en 
dan word ik maar ontslagen en dan ga ik maar. Dat kan me ook niet meer schelen: dit soort 
shit pik ik gewoon niet meer.” (Nathalie) 
 
“Kijk, ik hou niet zo van machtsspelletjes, hè. Ik weet dat overal bij vriendenstellen, bij 
vriendinnen, bij een man en vrouw, er is altijd een machtspositie. En ik probeer dat altijd te 
voorkomen, […]. Daarom ben ik ook heel blij dat ik een eigen toko heb, een eigen bedrijf. 
Want ik moet er niet aan denken dat ik de hele dag met iemand moet werken want dan begint 
er toch altijd een spelletje.” (Sonja) 
 
“Kijk, als je mondig bent geworden en leert je eigen zaken, zeg maar, in te vullen, is het heel 
moeilijk je aan te passen aan een bepaald gareel... […] Ja, maar dat vind ik niet zo erg, want 
dat zie ik wel in alle redelijkheid. Maar niet werktijden, je kleding, het feit dat je altijd moet 
conformeren aan de groepsgeest en sfeer, dat was in het begin verschríkkelijk moeilijk en 
naderhand heb ik me wel wat leren aanpassen, maar dat was heel moeilijk.” (Natasja) 
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“Er wordt een enorm beroep gedaan op je empathisch vermogen. Om commerciële redenen 
moet je dat ook ontwikkelen. En het hele brede contact dat je moet hebben, van timmerman tot 
minister. Daarin heb ik heel veel zekerheid opgebouwd, om te merken dat ik aansluit op een 
hele brede groep mensen. En dat ze daar kennelijk heel tevreden over zijn. […] Ja. Dus 
zelfvertrouwen in de mogelijkheid om kennelijk op een prettige manier met al die mensen te 
communiceren. En een heleboel van dat soort dingen. Ik heb in de loop der jaren ook 
langdurige contacten met, naar mijn idee, heel boeiende mensen, maar ook boeiende 
onderwerpen. Dus voor je algemene ontwikkeling... Dat is een van de hoofddingen waardoor 
ik het in de prostitutie ... gewoon, een hele prachtige levenservaring. En aan de hand daarvan 
ook een persoonlijke.” (Anna) 
 
Uit deze paragraaf blijkt dat prostitutie een behoorlijke invloed heeft op de interacties en het 
sociale netwerk van de respondenten. De respondenten geven niet alleen aan dat hun netwerk 
is veranderd als gevolg van hun ervaring in de prostitutie. Ook de manier waarop zij zich 
opstellen in interacties en de manier waarop anderen zich in contact met hen opstellen 
verandert. Verder blijkt ook het mensbeeld van de respondenten aan verandering onderhevig. 
Opvallend is dat deze veranderingen niet allemaal op dezelfde, positieve of negatieve, wijze 
worden beschreven door de respondenten. Waar prostitutie voor de ene respondent dus een 
negatief effect lijkt te hebben op haar netwerk en interacties, lijkt dat voor een andere 
respondent een positief effect te hebben.  
 
5.3. Vertrouwen 
De huidige samenleving wordt kenmerkt door onzekerheden, veelvoudige 
keuzemogelijkheden en een groot beroep op individuele vermogens en vaardigheden. Dit 
vraagt van mensen dat zij vertrouwen hebben: vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in anderen 
en vertrouwen in systemen. Prostitutie roept voor de respondenten vragen op over deze drie 
vormen van vertrouwen.  
 
In de onderstaande drie subparagrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op het 
zelfvertrouwen van de respondenten, op de manier waarop zij intieme relaties aangaan en 
hierin vertrouwen opbouwen en op de mate van vertrouwen die zij hebben in expertsystemen 
en professionals.  
 
5.3.1. Zelfvertrouwen 
De respondenten winnen én verliezen aan zelfvertrouwen door hun ervaring in de prostitutie.  
De eerste manier waarop de respondenten aan zelfvertrouwen winnen, is omdat zij door hun 
ervaring in de prostitutie een algemeen gevoel van zekerheid ontwikkelen dat zij het wel 
zullen redden in het leven. Dit gevoel van zekerheid vloeit voort uit twee verschillende 
aspecten: de lage instapdrempel voor prostitutie en, belangrijker, het gestigmatiseerde 
karakter van prostitutie. De lage instapdrempel houdt in dat iemand die daartoe besluit op 
dezelfde dag geld kan verdienen, zonder dat dit een opleiding, (grote) investeringen of 
ervaring vereist. De tweede manier waarop dit gevoel van zekerheid ontstaat, heeft te maken 
met het stigma op prostitutie. Voor veel mensen is prostitutie ´het ergste dat je als vrouw kunt 
doen´. De respondenten hebben dit gedaan en hebben gemerkt dat het van de buitenkant erger 
lijkt dan het is. Hierdoor hebben zij het vermogen ontwikkeld om te relativeren: er valt altijd 
wel een mouw aan een probleem te passen. Het zal altijd wel lukken om in het eigen bestaan 
te voorzien, of het nu linksom of rechtsom gebeurt. De algemene onzekerheden op het gebied 
van levensonderhoud – zal ik het wel redden, houd ik mijn baan, kan ik rondkomen -  worden 
gerelativeerd en het zelfvertrouwen dat daaraan gekoppeld is wordt vergroot. In eerste 
instantie, tijdens het werk in de prostitutie en vlak daarna, is dat gevoel direct gekoppeld aan 
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het werk in de prostitutie. Dit gevoel blijkt echter ook te blijven bestaan als de optie om weer 
als prostituee te gaan werken expliciet wordt uitgesloten. De onderstaande respondent vertelt 
hoe dit gevoel voor haar is ontstaan en op welke wijze het haar rust biedt: 
 
“Misschien is het ook wel, als ik er nu zo over denk: ooit heeft het mij geholpen. Vanuit zo'n 
onderkant die prostitutie instappen en dan stapje voor stapje kan je boven je eigen wereldje 
uitkijken van: hoe zit het nou allemaal? Misschien is dat ook wel de kracht van zo'n 
beslissing: als het heel slecht gaat, dan weet ik, dan kan ik dat in ieder geval nog doen. Want 
daar is altijd tijd en ruimte voor. Misschien is dat het wel. Een beetje de speen van je moeder. 
Volgens mij is het meer een symboliek dan dat het een wezenlijke overtuiging is. Voor mij is 
het geen absolute overtuiging van: dan ga ik dat doen. Nee, ik geloof ook niet meer dat ik dat 
doe. Maar er zit een symboliek in die krachtig genoeg is om je niet al te ongerust te maken als 
het even niet goed gaat. Want je kan immers altijd nog dat doen. Ik denk dat het meer daar in 
zit. […] Ja, een emotionele tranquillizer door te denken van: als het echt uit de hand loopt, 
kan ik dat altijd nog doen” (Kim) 
 
Voor deze respondent is werken in de prostitutie geen optie meer. Dit geldt voor de meeste 
respondenten, maar tegelijkertijd is het soms ook niet iets dat zij volledig uitsluiten. De 
onderstaande respondent, die al langer dan tien jaar is gestopt, vertelt dat zij 
onafhankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan en dit gevoel mede in de prostitutie heeft 
ontwikkeld. Haar gevoel van zekerheid vertaalt zij in een sterk onafhankelijkheidsgevoel, het 
gevoel dat zij haar eigen leven in de hand heeft en wil houden. Dat betekent voor haar dat 
prostitutie een reële optie wordt op het moment dat zij anders ‘gedwongen’ zou zijn om een 
baan aan te nemen die haar in een veel afhankelijker positie zou brengen. Zij noemt hierbij als 
voorbeeld de keuze tussen vijf dagen in de week als verkoopster werken of twee dagen in de 
prostitutie voor hetzelfde inkomen. Haar keuze zou in zo’n geval de prostitutie zijn. Zij heeft 
echter de afgelopen jaren nooit voor zo’n keuze gestaan:  
 
“En ik denk zelfs nu, dat het denken aan het werken in de prostitutie me zo'n victoriegevoel 
geeft. Begrijp je wat ik bedoel? Dat gevoel alsof je dat heel erg hebt, die onafhankelijkheid. 
En ook wel, waar we het heel kort over hadden, toch inderdaad het gevoel van: als ik niks 
meer kan, kan ik altijd nog dat. En niet zo van: het is het slechtste en het laatste wat ik zou 
doen. Maar iets waar je altijd op terug kan vallen, zonder daar negatieve dingen bij te halen. 
Een soort van zekerheid. En niet eens een laatste keus. Echt niet, het is het laatste dat ik doen 
zal. Er zijn gewoon andere dingen die de voorkeur hebben. En liever dat als in een 
afhankelijke positie zitten.” (Eva) 

 
Ook het citaat van de onderstaande respondent geeft weer hoe zij een gevoel van zekerheid 
heeft ontwikkeld door de prostitutie. Voor haar betekent dit met name dat zij de kracht in 
zichzelf heeft ontdekt en heeft geleerd dat zij te allen tijde op zichzelf kan vertrouwen:  
  
“Want ik heb geleerd dat ik mijzelf toch wel altijd kan redden. Wat er ook gebeurt, ik kan op 
mezelf vertrouwen. En niet alleen voor prostitutiewerk, maar dat ik mezelf niet in de steek zal 
laten. Dat wat er ook gebeurt, ik voor mijn gezin kan zorgen. Ik heb de geestelijke veerkracht 
om het aan te kunnen. En wat dat betreft heeft het geholpen. Wat ik zeg: ik ben nu gewoon 
waar ik anders over tien of twintig jaar was geweest.” (Nathalie)  
 
De tweede manier waarop het zelfvertrouwen van de respondenten door het werken in de 
prostitutie een positieve impuls krijgt, is door de aard van de contacten met klanten. Tijdens 
het werk in de prostitutie krijgen de respondenten een continue stroom van complimenten 
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over hun vrouw zijn: zij krijgen het gevoel dat zij er in al hun vrouwelijkheid mogen zijn. En 
hoewel de respondenten zich terdege realiseren dat deze complimenten niet altijd gemeend 
zijn, moet de kracht van continue positieve (non-)verbale bevestiging niet onderschat worden. 
De respondenten voelen zich over het algemeen aantrekkelijker dan voor de prostitutie en 
zeker in hun vrouwelijkheid. Soms is het voor het eerst dat een respondent over zichzelf als 
aantrekkelijke vrouw gaat nadenken:  
 
“Ik moet zeggen dat de eerste keer toen ik dus in dat leven zat ik me bewust ging worden dat 
ik eigenlijk een hele leuke vrouw was. Dat zei mijn man nooit tegen me. Dus ik kreeg mannen 
die zeiden: goh, wat heb jij een leuk figuur of wat heb je lekkere lange slanke benen. Dat ik 
dacht: meen je dat nou, is dat nou zo? Die mannen gingen mij eigenlijk aan mijn verstand 
brengen hoe leuk ik eruit zag. Dat had [echtgenoot, JW] nog nooit tegen me gezegd.” (Sofie) 
 
Maar ook een respondent die haar relatie met haar echtgenoot als liefdevol en bevestigend 
omschrijft, is nog eens extra in haar vrouwelijkheid bevestigd door haar werk in de prostitutie:  
 
“Ik voel mezelf een vrouwelijke vrouw. Door de prostitutie heb ik daarin meer zelfvertrouwen 
gekregen. Je word overladen met complimenten en al waren ze misschien niet altijd gemeend, 
ze betaalden toch een smak geld voor mij terwijl er tig andere, veel jongere, meiden 
rondliepen en dat geeft je dan wel een goed gevoel.” (Agnes) 
 
Voor de onderstaande respondent betekent het werk in de prostitutie de (her)ontdekking van 
het feit dat zij wel degelijk vrouwelijke kwaliteiten heeft:  
 
“Nou, nou ja, regelmatig te horen krijgen dat je zo'n fantastisch mooie vrouw bent, dat je het 
geweldig doet in alle dingen die ik als vrouwelijke kwaliteiten zie en daarin bevestigd krijg. 
Dat helpt wel. Dat zijn positieve affirmaties die je dan meekrijgt. Dan denk ik: dat denk jij 
totdat je bent klaargekomen en dan vergeet je alles ter plekke. Maar het is je toch maar mooi 
even gezegd. En soms wordt het ook daarna nog even herhaald. Ik dacht altijd dat ik een 
halve jongen was, ook omdat ik een mannelijke studie had gedaan en een mannelijk beroep 
had en dat soort dingen. Ik ben heel erg analytisch. Maar eigenlijk ben ik een hele 
vrouwelijke vrouw. Ook in mijn maniertjes. Ook in mijn denken, de structuur van mijn 
hersenen: totaal geen richtingsgevoel, fantastisch met talen. Ik ben eigenlijk typisch 
vrouwelijk. Ik heb daar sowieso nooit problemen in gezien, ik had alleen niet beseft dat het 
ook zo was.” (Nathalie) 
 
Prostitutie kan de respondenten dus een bepaalde mate van zelfvertrouwen geven, zo is 
hierboven beschreven aan de hand van twee onderwerpen. De betreffende respondenten 
omschrijven dit als een blijvende verandering. Weliswaar is dit versterkte gevoel van 
zelfvertrouwen direct na de prostitutie sterker dan jaren later; het blijft niettemin bestaan.  
 
In de gesprekken met de respondenten kwam ook naar voren dat het voor de ene respondent 
gemakkelijker is om het zelfvertrouwen dat zij opdoet in de prostitutie mee te nemen naar een 
andere situatie, terwijl dit voor andere respondenten bijna onmogelijk is. Het lijkt erop of het 
zelfvertrouwen van sommige respondenten meer met hun persoon is verbonden, terwijl dit bij 
andere respondenten meer met de situatie is verbonden. Jantien vertelt hoe zij het 
zelfvertrouwen dat zij op heeft gedaan in de prostitutie wel mee kan nemen naar een andere 
situatie en dit weer verder uitbouwt:  
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“Nou, ik sta heel positief in het leven. Echt, na elke kuil komt wel weer een heuvel en tot nu 
toe ben ik er altijd wel weer uitgekomen. Dus ik heb ook altijd vertrouwen gehad, als ik weer 
in de kuil val, van: ik kom er wel weer bovenop. Dat vertrouwen heb ik wel in mezelf. En dat 
is door de prostitutie alleen maar gegroeid en door de reis naar [een ander continent, JW] 
nog meer. Kijk, na die prostitutie was het zo van: zo daar ben ik wel uitgekomen en ik heb wel 
steeds mijn leven in mijn eigen hand. En ik ben niet afhankelijk van iemand anders die mijn 
leven uitstippelt of zo. Dat had ik heel sterk. Met die lange reis naar [een ander continent, 
JW] had ik echt zoiets van: zo, maar met mijn leven in mijn eigen hand kan ik ook nog eens 
even een vliegticket kopen naar een ander werelddeel waar niemand mij kent en ik echt op 
mezelf ben aangewezen. Dus nog weer een stap verder.” (Jantien) 
 
Voor andere respondenten ligt dit dus anders. Zij hebben er veel moeite mee om het 
zelfvertrouwen dat zij opdoen in de prostitutie, vast te houden wanneer de situatie of 
omgeving verandert. Kim gaf in paragraaf 5.2.2. aan dat zij zich in de prostitutie bewust werd 
van het feit dat zij zich daar beter voelde dan buiten de prostitutie en dat het haar veel moeite 
heeft gekost om dit gevoel mee te nemen en aan haarzelf te verbinden, in plaats van aan de 
situatie. Voor sommige respondenten was zelfs dit een brug te ver. Zij vertelden dat zij door 
de prostitutie, soms voor het eerst, een gevoel van zelfvertrouwen hebben gekregen maar het 
zeer moeilijk hebben gevonden om dit te vertalen naar andere situaties en omstandigheden. 
De onderstaande respondent geeft hier een voorbeeld van:  
 
“De prostitutie heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Toen ik stopte, was dat de moeilijkste 
periode: toen moest ik mijzelf gaan schoonhouden en onderhouden en mij aankleden voor 
mijzelf. Dat vond ik moeilijk. Het was makkelijker om het voor anderen te doen. Dan heeft het 
een reden dat je nagellak opdoet of je benen scheert.” (Sacha) 
 
Niet alleen de persoon zelf, maar ook het gestigmatiseerde karakter van de prostitutie en de 
onzekerheid van een nieuwe situatie kan ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen niet kan 
worden meegenomen naar een nieuwe situatie:  
 
“En de prostitutie heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven. Misschien zelfs vals 
zelfvertrouwen. Maar ik voelde me daar helemaal goed bij. En toen ik gestopt ben, is het heel 
veel minder geworden omdat ik toen in het gewone wereldje mijn weg probeerde te zoeken en 
me daar heel klein en nietig in voelde. Daar had ik hele andere mensen om me heen waar ik 
me niet zo zeker bij voelde. […] Ja, want dan heb je toch een beetje die angst van: stel dat ze 
erachter komen. Ze vinden me nu oké, maar ze kennen me niet helemaal. Daar word je wel 
onzekerder van. Dus het heeft meer met veranderingen in mijn omgeving te maken, 
veranderingen in de wereld om je heen. […] Voorheen toen ik in de prostitutie zat, voelde ik 
me ook wel speciaal. Dat gevoel is ook weg. Ik voel me nu echt zo'n radertje in een 
onbelangrijk geheel. Dan voel ik me echt een grijze mus en niks bijzonders. En ik heb het 
gevoel dat ik veel meer zou kunnen maar dat dat niet lukt omdat er allemaal andere regeltjes 
gelden.” (Ineke) 
 
Een aantal respondenten beschrijft hoe zij het zelfvertrouwen dat zij opdeed in de prostitutie 
niet vast kon houden in andere situaties, maar geeft tegelijkertijd aan dat deze ervaring toch 
een meerwaarde heeft gehad. Deze respondenten omschrijven hun periode in de prostitutie 
ook wel als een therapie, omdat het hen confronteerde met die aspecten van vertrouwen waar 
zij, in ieder geval in de prostitutie, iets mee hebben kunnen doen. Zij werden geconfronteerd 
met een gebrek aan zelfvertrouwen, maar ook met hoe het zou zijn om het wel te hebben. De 
onderstaande respondent vertelt wat de prostitutie in dit opzicht voor haar betekende: 
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“Mij heeft die stap om in die prostitutie te gaan en ook om veel vaste klanten te hebben, wel 
geholpen. Heeft mij beter geholpen dan allerlei therapieën en gekloot en geouwehoer en 
analyses. Ik heb toch een stuk kracht terug kunnen halen en een stuk angst voor mannen 
kunnen overwinnen. En achteraf heb ik pas bij mezelf geconcludeerd: verrek, ik heb een soort 
trots en eigenwaarde, tot op zekere hoogte hoor, er mee teruggekregen. […] Als je een heel 
erg minderwaardigheidscomplex hebt, dan is niks goed wat je doet. En ineens merkte ik dat 
het wel goed was, dat het eigenlijk bij mij héél goed zat. En toen kon ik ook op twee benen 
staan.” (Kim) 
 
Maar ook vertelt zij dat zij, toen zij stopte met haar werk in de prostitutie, weinig kon met 
deze positieve gevoelens:  
 
“Mijn vertrouwen en mijn eigen zelfbeeld kreeg een opkikker toen ik de eerste keer in de 
prostitutie ging. Maar bínnen de context van dat werk, en dus niet daarbuiten. Daarbuiten 
moest ik dat gevoel van vertrouwen oproepen, zo van: ik voelde me gisteren toch goed?! En 
hoe kan dat dan?! Dus moest ik dat oproepen. En toen ik eruit stapte, kon ik dat na een paar 
maanden niet meer oproepen. En toen stortte het gebouw weer helemaal in elkaar. Maar ik 
wist in mijn geheugen en in mijn systeem dat het me goed gedaan had, want ik voelde 
zelfvertrouwen en een soort van zelfrespect” (Kim) 
 
De ervaring in de prostitutie is voor sommige respondenten dus een begin van de 
bewustwording dat zij wel degelijk zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat zij 
hier soms na de prostitutie mee aan de slag gaan, zoals Eva ook al vertelde in paragraaf 5.2.2. 
De respondenten stellen dat hun zelfvertrouwen een blijvende verandering ondergaat als 
gevolg van hun ervaring in de prostitutie. Dit heeft als eerste te maken met het gevoel van 
zekerheid dat de respondenten ontwikkelen als gevolg van hun ervaring in de prostitutie. Dit 
gevoel van zekerheid wordt enerzijds veroorzaakt door de lage instapdrempel en anderzijds 
door de gestigmatiseerde aard van prostitutie. Ten tweede heeft het te maken met de continue 
bevestiging van de vrouwelijkheid van de respondenten. In hoeverre deze verandering invloed 
heeft of kan hebben op het basisvertrouwen blijft de vraag, gezien het fundamentele karakter 
van basisvertrouwen. Het heeft echter wel invloed op het zelfvertrouwen van de respondenten 
en op de wijze waarop de respondenten zich na de prostitutie in het dagelijks leven voelen en 
gedragen tegenover andere mensen.  
 
5.3.2. Toewijding: liefde, relaties en seksualiteit 
Naast zelfvertrouwen is er een ander soort vertrouwen dat steeds meer aan belang toeneemt in 
de huidige samenleving. Dit is het vertrouwen dat wordt opgebouwd in intieme relaties en dat 
Giddens omschrijft als ‘toewijding’. Het belang hiervan heeft te maken met twee 
ontwikkelingen. De intieme relaties die mensen hebben, zijn een belangrijk onderdeel van de 
wijze waarop de identiteit wordt vormgegeven. Het belang van deze relaties wordt daarnaast 
versterkt door het feit dat de wijze waarop mensen hun persoonlijke (relationele) leven 
vormgeven van grote invloed is op de wijze waarop zij hun maatschappelijk leven in (kunnen) 
vullen. Toewijding gaat over het vertrouwen tussen partners. Het gaat hierbij zowel om 
toewijding aan de relatie als aan de persoon of personen binnen de relatie. Intimiteit is het 
resultaat van deze toewijding en komt tot stand in een proces van gezamenlijke openheid van 
de partners en een gedeelde integriteit. 
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Prostitutie is bijna onherroepelijk een beroep dat leidt tot vragen over de heersende 
betekenissen van bijvoorbeeld liefde, relaties en seksualiteit. Hoewel alle respondenten 
hierover nadenken, betekent dit niet dat de betekenis ervan voor iedereen is veranderd. Voor 
een aantal respondenten stonden deze begrippen al op zichzelf voordat zij in de prostitutie 
werkten. Tijdens hun werk in de prostitutie kwam dat deze respondenten goed van pas en ook 
na de prostitutie zijn zij hierin niet van mening veranderd. De onderstaande respondent geeft 
aan dat zij deze begrippen ook al voor de prostitutie los van elkaar kon zien, maar er in de 
regel niet voor kiest om haar liefdesleven ook op die manier vorm te geven:  
 
“Voor mij privé is seksualiteit altijd heel erg iets geweest tussen twee mensen. En het heeft 
ook heel veel te maken met intimiteit en gevoel. Mensen met wie ik privé seks heb gehad, daar 
heb ik altijd wel iets bij gevoeld. Al hoeft dat voor mij niet echt. Maar je kunt ook heel goed 
seks hebben met iemand waarmee je verder niks hebt.” (Leonie) 
 
Voor andere respondenten was deze ontkoppeling tussen de begrippen liefde, intimiteit, 
relaties en seksualiteit wel degelijk nieuw. Zij hebben geleerd om ze daadwerkelijk los van 
elkaar te zien en de afzonderlijke waarde van elk van de fenomenen te beoordelen.  
 
“Ik heb geleerd dat liefde en seks te scheiden zijn. In die zin is het van belang, zowel in mijn 
privéleven als in mijn werk - ook al pas ik het niet in mijn privéleven toe -,  dat ik weet dat 
liefde en seks twee verschillende dingen kunnen zijn.” (Nathalie)  
 
Het begrip seksualiteit als zodanig heeft in de visie van de respondenten een verandering 
ondergaan. Veel respondenten geven aan dat zij zich door het werk in de prostitutie 
langzamerhand seksueel vrijer of meer vertrouwd met hun eigen lichaam en seksualiteit 
voelen. Dit komt volgens hen voort uit het feit dat zij hebben geleerd om seksualiteit te zien 
voor wat het is – seksualiteit – en dit niet te direct te verbinden aan gevoelens van liefde of 
intimiteit. Zij kunnen seksualiteit als waarde in zichzelf herkennen. Dit betekent overigens 
voor het gros van de respondenten niet dat zij dit niet willen combineren met intimiteit en 
liefde. De gedachten over hoe dit gecombineerd kan worden, verschillen soms van de 
gedachten die de respondenten eerder hadden. Anna vertelt dat seksualiteit voor haar aan 
waarde en variëteit heeft gewonnen: 
  
“Ik zie seksualiteit als een vorm van communiceren. Dat is dan seks. Seksualiteit is een 
onderdeel van iemands persoonlijkheid, iemands wezen. De basis van iemands persoon. Ja, 
een heel belangrijk onderdeel van het leven en het zijn van mensen. Ja. Heel belangrijk. […]  
En ja, mijn visie daarop is ontwikkeld en daar heeft het vak ook wel invloed op gehad. Want 
ik heb zeker op het gebied van seksualiteit en seks een omschakeling gemaakt. [...] Ja, seks is 
het handelen, hè. Seksualiteit is het zijn. Ja, en seks kan een hele diepe gebeurtenis zijn en het 
kan ook een vorm van eten zijn. En dat zijn allemaal dingen waarop mijn visie heel erg 
beïnvloed is door het vak. Ik heb heel erg nagedacht over seks en seksualiteit, ook weer door 
mijn vak.” (Anna) 
 
Ook het begrip intimiteit is aan verandering onderhevig geweest bij de meeste respondenten. 
Op een aantal aspecten sluiten zij hierin nauw aan bij de veranderingen zoals die in het vorige 
hoofdstuk zijn aangegeven. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat de respondenten 
deze begrippen in hun eigen waarde en als fenomeen op zichzelf zien. Ook is het belang van 
intimiteit en gedeelde integriteit, die níet zijn gebaseerd op seks, binnen een relatie voor hen 
erg groot. Na hun werk in de prostitutie koppelen de respondenten intimiteit los van 
seksualiteit, terwijl zij dat vóór hun werk in de prostitutie niet altijd deden. Voordat de 
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respondenten in de prostitutie werkten, werd seksualiteit door veel van hen als een 
uitingsvorm van intimiteit gezien. Dat is nu veranderd. Intimiteit wordt door de respondenten 
nu gedefinieerd als het zich wederzijds geestelijk openstellen voor een ander en dat heeft 
vooral te maken met vertrouwen. De onderstaande respondent vertelt hoe verbaasd zij was 
toen zij er langzamerhand achterkwam dat zij intiem kon zijn met verschillende mensen en 
dat zij dit anders formuleerde dan voorheen:  
 
“Nou, vroeger toen ik aan intimiteit dacht, dacht ik met name aan wat je in een liefdesrelatie 
hebt. En ik ervoer wat ik met een klant had, ook al als een vorm van intimiteit. En dat zou ik 
me nooit voorgesteld kunnen hebben, als ik niet in de prostitutie was gaan werken, dat het iets 
intiems had kunnen zijn tussen twee mensen. En het ligt er natuurlijk aan, wat verstaat 
iemand onder intimiteit? Ik versta eronder dat je op een bepaald moment weinig nodig hebt 
om hetzelfde gevoel te hebben. En of dat dan een gevoel is van: oh, wat lekker. Of: oh, wat 
leuk dat je me begrijpt. Of: oh, wat fijn wat je bij me doet. Of: oh, wat hou ik van jou, oh, wat 
ben je toch een leuk mens. Als je daar een zelfde soort respons op krijgt, met woorden of 
zonder woorden, dat zijn voor mij momenten van intimiteit. Dat had ik nooit gedacht dat ik 
dat zo dikwijls met zoveel mensen zou kunnen hebben, binnen en buiten de prostitutie.” 
(Harriët) 
 
Ook voor deze respondent heeft intimiteit een andere waarde gekregen: 
 
“Ik vind seks niet echt het allerintiemst. Ik vind intimiteit als iemand echt helemaal open qua 
gedachten met iemand is. Dus dat je echt weet wat in iemands hoofd speelt en dat je dat 
helemaal met elkaar kunt delen  zonder iets te hoeven verbergen of te willen verbergen. Dat 
vind ik intimiteit. Ik denk wel dat ik voor de prostitutie intimiteit aan seks koppelde. En dat 
vind ik nu niet meer zo. Want dat kan je met iedereen hebben zonder dat die ander ook maar 
iets van verbondenheid met je hoeft te hebben. Dus dat is wel veranderd, denk ik, ja.” (Ineke) 
 
De onderstaande respondent zag voordat zij in de prostitutie ging werken, seksualiteit, 
intimiteit en liefde al als onderscheiden fenomenen die apart van elkaar worden (maar niet 
hoeven worden) vormgegeven. Voor haar is haar definitie van intimiteit dan ook niet zozeer 
veranderd, als wel haar behoefte eraan:  
 
“En ja, intimiteit is een soort gevoel dat je met elkaar deelt: warmte, dicht bij elkaar zijn, er 
hoeft niet gepraat te worden, er hoeft niks te gebeuren. Een gevoel van samenzijn, 
verbondenheid. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dat kan in een gewone vriendschap 
zijn. Intimiteit kan ook binnen een familieband zijn. Ja, binnen een relatie is het eigenlijk 
onontbeerlijk natuurlijk. En op het werk komt het ook wel eens voor, hoor. Dat je een klant 
hebt waarmee je heel intiem bent, heel gezellig en knuffelig, waarbij er heel veel warmte is. 
En waarbij je ook niet zoveel hoeft uit te leggen aan elkaar. Dat heb je ook. Maar waarvan je 
toch weet: dit zit heel goed, maar ik zou nooit een relatie met jou willen en ik hoef jou 
hierbuiten nooit meer te zien, maar dit zit heel goed. Dat kan ook. Ja. Intimiteit is wel 
belangrijker geworden. Ja, het is toch wat ik net al zei: drieduizend betaalde contacten in drie 
jaar is toch een soort overdosis en dan moet die andere kant nu een beetje komen, hè.” 
(Leonie)  
 
Intimiteit is gedeelde integriteit én vertrouwen, zo blijkt in hoofdstuk 4. Dit is de andere kant 
aan de medaille en het aspect waarbij de aansluiting van de respondenten op de 
ontwikkelingen, zoals ik die in hoofdstuk 4 omschrijf, minder eenduidig is. Hoewel de 
respondenten een groot belang hechten aan datgene dat een voorwaarde is voor intimiteit en 
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liefde in moderne relaties, hebben zij hier tegelijkertijd moeite mee: vertrouwen. Dit betekent 
dat het voor hen soms moeilijker is om betekenisvolle relaties op te bouwen. De respondenten 
hebben geleerd om eerst en vooral op zichzelf te vertrouwen, zowel in economisch als in 
emotioneel opzicht. Zich openstellen is dan niet iets dat gemakkelijk gaat. De respondenten 
geven aan dat zij hierin voorzichtiger zijn geworden en zich minder snel blootgeven, zoals 
ook Nathalie en Jantien verwoorden: 
 
“Ik ben iets minder open, in de zin dat ik beter op mijn grenzen let en voorzichtiger ben. Maar 
ik kan heel open zijn. Er blijft altijd nog steeds dat stukje waar niemand bijkomt. Er is altijd 
een stukje voor mezelf. Maar ik kan wel degelijk open en kwetsbaar zijn. Ik geloof namelijk 
dat alleen als je kwetsbaar durft te zijn, dat je werkelijk sterk bent. […] Terwijl ik vroeger 
misschien me op een goede of verkeerde manier had teruggetrokken of niet wist hoe ik ermee 
om moest gaan, kan ik nu zeggen: nee, dat is een stukje privégebied, nee. Ik doe het wel op 
een elegante manier, hoor. Soms weet ik niet eens wat te dichtbij komt. Maar ik kan zeggen: 
daar wil ik niet over praten.” (Nathalie)  
 
“Ja, je hebt gewoon meer zoiets van: voordat ik mezelf blootgeef, kijk ik wat ik in mijn mand 
krijg. Je bent niet meer zo snel zo open. De spontaniteit van dat je kaken los zijn, is 
verdwenen. Dat had ik vroeger wel, dat ik mensen heel snel vertrouwde. Soms heb ik nog wel 
de neiging, hoor. Maar ik merk toch dat ik veel kritischer naar mensen kijk.” (Jantien) 
 
Waar de bovenstaande respondenten een afweging maken tussen wie zij vertrouwen en hierin 
een balans lijken te hebben gevonden, is dat voor de onderstaande respondenten veel 
moeilijker gebleken. Deze respondenten hebben hun vertrouwen in mensen meer verloren:  
 
“Je vertrouwt ook haast niemand. Nee, bij mij duurt het heel lang. Zij [dochter, JW] is wat 
nonchalanter erin, gauw mensen in vertrouwen nemen. En ik ben er heel gesloten door 
geworden.” (Anoeska) 
 
“Ja, mensen niet toe kunnen laten tot mijzelf, tot wie ik echt ben. Ik verval automatisch heel 
snel in een rol zodra mensen te dichtbij komen. Dat vind ik dan ontzettend moeilijk.” (Loes)  
 
Ook de directe reacties van partners spelen mee in de mate van vertrouwen die de 
respondenten (kunnen) ontwikkelen in relaties. De onderstaande respondent heeft zowel een 
goede als een slechte ervaring gehad: 
 
“Mijn laatste vriendje voor mijn huidige man kon er helemaal niet mee om gaan. Hij 
associeerde prostituees met allerlei andere dingen. Zo meende hij dat ik vreemd zou gaan, 
een ontrouw karakter zou hebben enzovoort. Zodoende is deze relatie mede daardoor 
gestrand. […] Mijn man weet het vanaf het begin. Ik geloof niet dat hij zich ermee bezig 
houdt, nu in elk geval helemaal niet meer. Hij heeft het meer ter kennisgeving aangehoord.” 
(Anke) 
 
Sofie kreeg geen goede reactie toen zij haar toenmalige verloofde na langdurige aarzeling 
vertelde over haar verleden in de prostitutie. Deze respondent stelde zich open en kwetsbaar 
op en kreeg dit niet terug van haar verloofde, die zij op een gegeven moment herkende als een 
klant die ooit bij haar was geweest:  
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“Tot hij op een gegeven moment iets zei en toen dacht ik: dat heeft ie toen ook tegen me 
gezegd. Het is een klant van me geweest. Ben ik zo geschrokken, meid. Ik dacht: o, wat erg. 
Hoe moet ik dit oplossen? Ik denk: nou er is maar één manier. We lagen 's avonds in bed en ik 
werd wakker en ik dacht: ik moet het zeggen, ik móet het zeggen. We zouden gaan trouwen, ik 
was in ondertrouw. Het trouwen heb ik uitgesteld, heb ik steeds uitgesteld. Ik vertrouwde het 
niet. Ik maak hem wakker, 's nachts om drie uur, ik maak hem wakker. Ik zeg: sorry, ik moet 
je iets zeggen. Hij zegt: ”Is het zo erg?” Ik zeg: nou nee, het is niet zo erg. Ik vind het de 
moeite waard om het je te vertellen. Wij naar beneden, glas fris gehaald uit de keuken. Ik zeg: 
ik moet je iets zeggen. Ik heb het zo gezegd: ik heb in het leven gezeten. “O”, hij zegt: 
“Hoelang?” Ik zeg: vier jaar. “Hoelang is dat geleden?” Ik zeg: tien jaar. “O.” Toen zegt ie: 
“Ja..”. Ik zeg: luister, je hoeft er niet op te antwoorden. Je mag erover nadenken. Ik aanvaard 
alle consequenties die er zijn. Ik wil boven mijn koffer pakken, maar één ding: ik kan 
natuurlijk niet midden in de nacht een taxi laten komen. Ik hoop dat je zo vriendelijk wilt zijn 
dat je me naar huis brengt. Of in ieder geval thuis afzet. Ik zeg: ik aanvaard alle 
consequenties. Je mag zeggen: ik kan er niet mee leven, ik kan er niet mee omgaan, ik moet 
erover nadenken. Ik zeg: ik vind het allemaal prima. Ik zeg: ik aanvaard het. Hij zegt: “Je zit 
helemaal te klapperen.” Ik zeg: ja, van de zenuwen. Hij zegt: “Ga naar boven, ga lekker naar 
bed.” En hij komt ook naar de slaapkamer toe en hij heeft een geweldige wip liggen maken. 
Dus het kwam hem heel goed uit. Ik heb hem nooit gezegd: daar ken ik je van. Nooit. Ik heb 
het hem nooit gezegd. Toen wist ik genoeg. Dat is na een jaar eigenlijk overgegaan omdat ik 
dacht van: nee, dit kan nooit een liefde voor mij worden. Iemand die klant geweest is, iemand 
die mijn verhaal niet ter harte neemt. Dus het komt van binnen niet aan. Maar meteen een wip 
gaat maken? Ik denk: nee. Begrijp je het?” (Sofie) 
 
Bij bovenstaande respondent komen twee rollen van een man – die als partner en die als klant 
– samen in één ervaring. De meeste respondenten hebben niet dit soort ervaringen gehad met 
hun partner. De moeite die de respondenten hebben met vertrouwen – toewijding – in relaties 
wordt echter wel versterkt doordat zij in hun werk in de prostitutie veelvuldig zijn 
geconfronteerd met het feit dat veel mannen vaak routinematig handelen vanuit oude 
opvattingen over liefde en seksualiteit en hierin geen verandering nastreven. Zij hebben het 
gevoel dat – veel – mannen niet anders kunnen of willen dan seksualiteit scheiden van 
intimiteit en emoties. Hierdoor hebben de respondenten het gevoel soms mee te hebben 
gewerkt aan de vrouwelijke medeplichtigheid en de mannelijke emotionele afhankelijkheid 
(zie hoofdstuk 4). Dit komt omdat zij het gevoel hebben dat zij bovenstaand handelen van 
mannen bevestigden en, ook binnen een prostitutiecontact, zo nodig de emotionele kant van 
het contact op zich namen. De onderstaande citaten van twee respondenten geven hier 
voorbeelden van: 
 
“En dat ik ook een soort kots kreeg vanwege dat embryonale stadium van mannen dat ze 
áltijd klaar moeten komen en dat ze áltijd het prinsje in bed moeten zijn. En o, man! Die kant 
is er ook. Het is niet allemaal een roze wolk. Er zat ook wel iets van: wat een primitivisme, 
zeg. En ook bij mij, want ik deed daar aan mee. Dus enerzijds heb ik er heel veel van geleerd 
en er iets van mezelf terug kunnen krijgen. En anderzijds heb ik ook weer conflict gevoeld 
van: ja, ik zit hier wel erg mee te werken aan een bepaald systeem.” (Kim) 
 
“Het [prostitutie, JW] is wel echt rolbevestigend over wat de vrouw prettig vindt in bed en 
hoe makkelijk dat zou gaan... […]. Dat kan voor de domme man toch bevestigend werken. Er 
komen erg veel domme mannen, ja.” (Heleen) 
 



 102 

Dit betekent dat sommige respondenten minder vertrouwen krijgen in relaties omdat de 
discrepantie tussen de wijze waarop zij naar liefde, intimiteit, seksualiteit en relaties kijken en 
de wijze waarop veel mannen dat doen – door het emotionele aspect hiervan te verwaarlozen 
– erg groot is. De nieuwe kennis die zij hebben opgedaan over de betekenis van liefde, 
seksualiteit en intimiteit heeft bij hen een verandering teweeg gebracht in de voorwaarden die 
zij stellen aan een relatie. Voor hen zijn gedeelde integriteit, emotionaliteit en wederkerig 
seksueel plezier in een relatie een zo vanzelfsprekende voorwaarde dat zij alleen onder deze 
voorwaarden een relatie willen. Zij merken dan dat hun verregaande onafhankelijkheid op dit 
gebied voor hun partners soms moeilijk bij te benen is en kiezen soms ook voor een leven 
zonder relaties. De onderstaande respondent, die momenteel geen relatie heeft, vertelt dat zij 
alleen een relatie wil wanneer dit een daadwerkelijke aanvulling is op wie zij is:  
 
“Ik ben niet alleen kritischer, maar heb ook wat minder behoefte aan invulling. In de zin dat 
als ik nu een partner zou hebben, een relatie, dat dit echt is omdat ik met diegene samen wil 
zijn. Niet omdat ik bang ben om alleen te zijn of denk dat ik het nodig heb. En dat is wel 
degelijk door de prostitutie veranderd. Ik weet dat ik nu ook in mijn eentje kan functioneren. 
Ja.” (Nathalie) 
 
Andere respondenten hebben wel ervaring opgedaan met andere betekenissen van liefde, 
seksualiteit en intimiteit, maar willen of kunnen dit niet integreren in hun handelen. Bij 
sommigen van hen veroorzaakt dit verwarring en twijfel omdat zij weliswaar terugvallen op 
oude routines in hun relatie, maar ook hebben geleerd dat er andere manieren bestaan om te 
kijken naar liefde, seksualiteit en intimiteit. Eva verwoordde al in paragraaf 5.3. dat zij heeft 
geleerd dat je in de prostitutie het meest op je plek bent wanneer je liefde en seksualiteit kunt 
scheiden, maar tegelijkertijd gaf zij aan dat dit – hoewel zij dit een tijd heeft geprobeerd –voor 
haar niet goed werkte en dat zij liefde en seksualiteit toch bij elkaar laat horen. Maar ook 
vertelt zij dat zij hier nog niet definitief uit is en geeft zij aan wat dit betekent voor de wijze 
waarop zij naar relaties kijkt:  
 
“Ik vind relaties hartstikke moeilijk. Het is fijn als je een relatie hebt die werkt. Ik kijk de 
laatste tijd […] met heel veel bewondering naar de relatie die mijn ouders hebben. Ik weet 
niet of nu de tijd is gekomen dat ik weer een beetje naar het oude ga? […]  Die hebben het 
echt fijn samen. [...] Heel veel respect voor elkaar, houden heel veel van elkaar, heel lief ook 
samen. Hebben het heel erg naar hun zin. En dat vind ik zo gaaf! En tegelijkertijd word ik er 
verdrietig van want dat wil ik ook en dat heb ik niet. Terwijl ik ook een goede relatie heb. 
Maar goed, ik zit dus wat relaties betreft nu dus in een fase dat ik de relatie van mijn ouders 
te gek vind en eigenlijk precies hetzelfde zou willen. Maar ik heb dat niet, dus dan denk ik: 
verdomme. Dan vind ik het allemaal nog veel moeilijker. Maar ik vind het echt lastig. [...] Ik 
vind het zo ingewikkeld. Ik vind het zo moeilijk om dus ook ... Ja, dat zeg ik, dat is dat proces 
met liefde en... Minder stress, minder zwaar. Het is zo zwaar om continu dingen te moeten 
afstemmen of strijd te moeten hebben over dingen.” (Eva) 
 
Er is ook een groep respondenten die een middenweg weet te vinden in de manier waarop zij 
omgaan met liefde, relaties en seksualiteit: geen volledige onafhankelijkheid en compleet 
nieuwe definities, maar ook geen volledige overgave aan het oude. Deze respondenten lijken 
de minste problemen te ervaren in het aangaan en onderhouden van relaties. De onderstaande 
respondent vertelt wat zij verwacht van haar relatie: 
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“Een gelijkwaardig iets. Open, een klankbord. Dingen kwijt kunnen. Hoeft niet alles. Je hoeft 
niet alles te delen. Er zijn dingen die ik met hem deel maar niet met vriendinnen of familie en 
andersom. Maar het moet wel allemaal mogelijk zijn. Ik moet het gevoel hebben dat ik alles 
kwijt zou kunnen. Dat dit dan niet gebeurt... maar ik moet wel het gevoel hebben. Ik moet ook 
niet bang zijn om dingen te zeggen of te doen. En dat hoeft nog niet eens wederzijds. Hij moet 
bij mij wel het gevoel hebben dat hij alles kwijt kan, maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook 
verwacht dat hij het doet. […] Als jij met iemand wil vrijen, moet je dat doen. Als je daarna 
bij mij wilt terugkomen, is het ook goed. Als je daarna met die ander door wilt gaan, is het 
niet goed voor mij, maar is het ook goed. Weet je, zo. Maar je moet het wel doen en als je 
iemand tegenkomt voor wie je heel veel gevoelens krijgt. En daar wil je mee vrijen, dan moet 
het in mijn ogen kunnen. Ik heb dan geen last van jaloezie. Nee, alleen als hij zou kiezen voor 
die ander, dan wel. Als ie zou zeggen: ik heb iemand die leuker is. Ja, ho! Dat is wat anders. 
Dan ben ik zeker wel verdrietig en jaloers en teleurgesteld en weet ik veel wat. Maar als ie 
zou zeggen: joh, ik heb er nou eentje ontmoet en die vind ik wel aardig en die vind mij ook 
aardig en daar wil ik een keer mee vrijen. Ja, moet je doen.” (Annelies) 
 
De grootste verandering die de respondenten aangeven in hun visie op en gevoel over 
seksualiteit, intimiteit, liefde en relaties is het wegvallen van een bepaalde 
vanzelfsprekendheid in de samenhang hiertussen. De respondenten hebben ervaren en gevoeld 
dat liefde, intimiteit, relaties en seksualiteit los van elkaar kunnen staan en niet samen hoeven 
te gaan. Zij hebben de waarde ervan in zichzelf leren kennen. Na hun werk in de prostitutie 
hebben de respondenten geconcludeerd dat seksualiteit niet per se een uitingsvorm van 
intimiteit hoeft te zijn en dat intimiteit vooral te maken heeft met wederzijds geestelijk 
opstellen en met vertrouwen. Intimiteit wordt door hen tegelijkertijd exclusiever én breder 
gedefinieerd: het is iets dat met meerdere mensen dan alleen de partner kan worden gedeeld, 
maar het vereist het geestelijk openstellen van (minimaal) twee personen. Dit betekent dat het 
aangaan van een relatie voor veel respondenten niet zo gemakkelijk is.  
 
5.3.3. Vertrouwen in professionals en expertsystemen  
Naast vertrouwen in jezelf en in de ander is er nog een derde essentiële vorm van vertrouwen 
in de huidige samenleving: het vertrouwen in professionals en expertsystemen. Niet alle 
respondenten hebben ervaringen met professionals en expertsystemen, die iets te maken 
hebben met hun ervaring in de prostitutie. De mate van vertrouwen die zij in dit soort 
systemen hebben, is dan niet wezenlijk veranderd door hun ervaring in de prostitutie. Zij 
vragen zich echter wel af of zij anders behandeld zouden worden wanneer zij zouden vertellen 
over hun verleden in de prostitutie of het hadden verteld toen zij nog werkten:  
 
“Nou, toen ben ik naar mijn eigen huisarts gegaan. […]. En daar heb ik ook discussies over 
gehad met die meiden [in de club waar zij werkte, JW]. Ja, vertel ik het mijn huisarts wel of 
niet dat ik het doe. Want ik merkte dat ik door mijn huisarts gewoon heel anders behandeld 
werd [dan door de clubarts, JW]. Want die huisarts gaat er echt alleen van uit wat goed is 
voor jou. En niet zozeer wat goed is voor de business […]. Ik heb het niet tegen de huisarts 
verteld. Nee. Nee, gewoon gezegd dat ik een beetje wild in het uitgaansleven zat. En ik zat wel 
wild in het uitgaansleven maar daar had ik nooit seks. Ik pikte nooit een man op. Maar het 
kwam wel vrij geloofwaardig over want ik zat echt in die disco-tijd.” (Sybille) 
 
Voor een aantal respondenten geldt dat echter niet. Deze respondenten hebben gemerkt dat zij 
daadwerkelijk anders worden behandeld door professionals wanneer zij over hun ervaring in 
de prostitutie vertellen of wanneer dit bekend is. Zij worden niet langer als een ‘objectieve’ 
klant gezien en behandeld. Het vertrouwen in professionals en expertsystemen wordt hierdoor 
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verminderd. Zij verliezen hun vertrouwen in de onfeilbaarheid en objectiviteit van dit soort 
systemen: 
 
“Dus ergens moet dat geregistreerd staan. En ik kan me nog herinneren: heel lang geleden 
toen kreeg ik een auto-ongeluk. Toen reed ik tegen een tram aan. Ik dacht: dat rode licht dat 
pak ik nog wel even, nou dat lukte dus niet. Toen wilde ik uitstel van betaling. Ik had 
negenhonderd gulden boete, zeg! Nou, dat kon ik helemaal niet betalen. Dus ik een brief naar 
de koningin blabla. Toen moest ik bij de politie komen en die man zit breeduit en die zegt 
tegen mij: mevrouw [achternaam, JW], laten we nou eens even de kaarten op tafel leggen. U 
heeft toch als prostituee gewerkt? U zult toch wel een spaarpotje hebben? En ik was daar zo 
verschrikkelijk van geschrokken. […] Ik had die man aan de hoogste galg kunnen hangen als 
ik dat had geweten en als ik daardoor niet was geïntimideerd: ik had hem aan kunnen klagen. 
Enorme schending van de privacy!” (Kim) 
 
De onderstaande respondent werd iets minder professioneel aangesproken door een 
maatschappelijk werkster:  
 
“Maar bijvoorbeeld toen ik in het afkickcentrum was, waar mijn vriend al eerder was, toen 
werd ik aangesproken door een [maatschappelijk, JW] werkster daar, die zei: Je bent gewoon 
een vieze, vuile hoer. Maar die had natuurlijk mijn vriend gesproken die tranen met tuiten 
huilde over hoe moeilijk die het wel niet had dat ik in de prostitutie had gewerkt. Dus toen 
kwam ik daar en kreeg ik dat naar mijn hoofd. Toen had ik wel zoiets van: excuse me?! Weet 
je, maar echt heel raar. Dat verwacht je dan niet, weet je. Daar zit je niet op te wachten. Ik 
kon er op zich verder ook weinig mee, behalve dat ik de deur weer uit... : oké!” (Charlotte) 
 
Organisaties die zich (ook) richten op (ex-)prostituees49 nemen een speciale plaats in. Een 
aantal respondenten heeft op enig moment in haar leven haar ervaring in de prostitutie 
omgezet in (vrijwilligers)werk bij dit soort sociaal-maatschappelijke organisaties of is 
hiermee in aanraking gekomen voor advies, hulp of ondersteuning. Het belang van deze 
organisaties is voor een aantal respondenten groot: in de overgang van het werk in de 
prostitutie naar een andere invulling en het opnieuw definiëren van vertrouwen spelen dit 
soort organisaties een cruciale rol. Deze organisaties zijn namelijk bekend met de 
betekenissen, normen en machtsrelaties in de prostitutiewereld, terwijl zij tegelijkertijd die 
van een andere wereld hanteren, de beleids- of zorgwereld. Deze organisaties worden daarom 
gezien als een veilige plek, een plek waar een respondent zich geaccepteerd voelt en wil 
voelen. Over het algemeen zijn het organisaties waar niet stiekem hoeft te worden gedaan 
over het verleden, waar geen oordeel wordt geveld over het feit dat de respondenten in de 
prostitutie hebben gewerkt en waar de ervaring in de prostitutie zelfs vaak een pré is: de 
opgedane kennis van de respondent is zeer bruikbaar voor een dergelijke organisatie. Voor de 
onderstaande respondent was dat reden om bij een dergelijke organisatie te gaan werken. Na 
een aantal andere banen nam deze respondent een baan bij een organisatie die zich bezighoudt 
met prostituees: 
 
“Omdat het wel iets was waar ik er gewoon open over kon praten. Want tot dan toe had ik dat 
gewoon nooit gedaan. Ineens gingen mensen aan mij iets vragen, hoe dat ging. Nou, er ging 
een wereld voor me open. Dat [andere werknemer zonder prostitutie-ervaring, JW] zei: 
“Mogen wij dat vragen?” Graag! Wat ik weet, kan ik vertellen. Wat ik niet weet, zeg ik 

                                                
49 Denk bijvoorbeeld aan: Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s), vrouwenhulpverlening, Soa-stichting, 
prostitutiebelangen- of voorlichtingsorganisaties, Leger des Heils, etc. 
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gewoon: weet ik niet. Ja. Ik voelde me helemaal vol, ik was helemaal een volwaardig mens 
ineens.” (Willemijn) 
 
In deze relatief veilige omgeving krijgen de respondenten de kans om hun ervaring te plaatsen 
en tegelijkertijd vormt het een geleidelijke en leerzame overgang naar ander werk. De functie 
van sociaal-maatschappelijke organisaties is voor respondenten dus een drieledige: de 
overgang naar andere arbeid, het concreet inzetten van de eigen ervaring en zelfacceptatie. Dit 
soort organisaties kunnen op deze manier een bijdrage leveren om de ervaring in de prostitutie 
een plaats te geven in de eigen identiteit:  
 
“Maar ja, toen werd ik dus aangenomen en dat was echt geweldig. Daar heb ik me vijf jaar 
voor ingezet als ex-prostituee voor prostituees. Toen kwam het toch wel goed. Ja, want in die 
baan bij [organisatie, JW] ben ik gewoon onwijs gegroeid. Daar heb ik me zó kunnen 
ontplooien. Daar heb ik zoveel zelfvertrouwen gekregen. Ik was gewoon heel erg goed in die 
baan en dat merkte ik ook.” (Sybille) 
 
5.4. Individualiseringsrisico’s 
In hoofdstuk 4 is een aantal risico’s beschreven die onder de noemer individualiseringsrisico’s 
vallen. Onder individualiseringsrisico’s wordt een breed scala aan risico’s verstaan dat 
voortvloeit uit het wegvallen en veranderen van bredere sociaal-maatschappelijke structuren. 
Deze risico’s komen zowel naar voren op persoonlijk als op maatschappelijk gebied, waarbij 
in toenemende mate van mensen wordt verwacht dat zij deze risico’s afdekken door het 
aanspreken van individuele hulpbronnen, zoals opleiding en werk, een inkomen en het 
opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Individualiseringsrisico’s komen 
gedeeltelijk voort uit de keuze voor een levensstijl en de individuele vaardigheden en 
(on)mogelijkheden van een individu. Levensstijlrisico’s zijn risico’s die een individu loopt 
wanneer hij kiest voor een bepaalde levensstijl. Een onderscheiden vorm hierbinnen is het 
nemen van een gecultiveerd risico.  
 
De meeste respondenten vinden dat aan het werk in de prostitutie risico’s kleven. Wanneer de 
respondenten vertellen over de risico’s op het moment dat zij in de prostitutie werkzaam 
waren, benadrukken de meesten het stigma dat aan prostitutie kleeft als belangrijkste – 
isolerende - factor. Een aantal respondenten is van mening dat je de risico’s, waaronder ook 
het risico op stigmatisering, zelf in de hand hebt. Als belangrijkste risico’s van het werk in de 
prostitutie beschrijft deze groep de gezondheids- en veiligheidsrisico’s: ook risico’s waaraan 
iemand zelf iets kan doen.  
 
In de onderstaande drie subparagrafen wordt ingegaan op de vraag of het werk in de 
prostitutie voor de respondenten specifieke risico’s oplevert. Als eerste ga ik in op de vraag of 
prostitutie als een vorm van gecultiveerd risico nemen kan worden beschouwd. In de tweede 
subparagraaf besteed ik aandacht aan de vraag of het stigma op prostitutie en de, door de 
prostitutie soms veranderde, interacties van de respondenten invloed hebben op de mate 
waarin zij met individualiseringsrisico’s te maken hebben. In de laatste subparagraaf ga ik in 
op het arbeidsperspectief van de respondenten en de mate waarin de ervaring in de prostitutie 
in dit geval een risico vormt.  
 
5.4.1. Gecultiveerd risico  
Een gecultiveerd risico is een opzettelijke blootstelling aan onzekerheid, waarbij de dagelijkse 
routine wordt doorbroken en het individu voor zichzelf de mogelijkheid voor een nieuwe 
toekomst openstelt. Wanneer iemand een gecultiveerd risico neemt, veronderstelt hij dat hij 
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de gevaren die hij aangaat, zal overwinnen. Het nemen van een gecultiveerd risico is een 
experiment met het (basis)vertrouwen en heeft in die zin invloed op de 
identiteitsontwikkeling. Is de keuze voor prostitutie een vorm van gecultiveerd risico nemen? 
 
In paragraaf 5.2.3. is aangegeven dat voor de meeste respondenten geldt dat zij het stoppen 
met het werk in de prostitutie als een fateful moment zien: een moment waarop zij ten volle 
geconfronteerd worden met de keuze om in de prostitutie te gaan werken en de invloed die dit 
heeft op het vervolg van hun leven. Het is een fateful moment omdat de respondenten zich 
realiseren dat prostitutie iets is waar zij – wanneer anderen hiervan op de hoogte zijn – te allen 
tijde op af zullen worden gerekend. Tegelijkertijd betekent het voor hen dat zij dusdanige 
nieuwe kennis hebben opgedaan – over mensen, relaties, seksualiteit et cetera – dat zij hier op 
een andere manier over na zijn gaan denken. Met andere woorden, de keuze voor prostitutie 
is, wanneer zij stoppen, van invloed op hun identiteitsontwikkeling. De keuze voor prostitutie 
doorbreekt routines en stelt degenen die het doen bloot aan onzekerheid. Het maakt gesloten 
situaties open en creëert een nieuw toekomstperspectief. Deze betekenis heeft het achteraf 
gezien voor de meeste respondenten ook gehad. Dit betekent echter niet dat zij allen een 
gecultiveerd risico namen toen zij voor de prostitutie kozen. Een gecultiveerd risico betekent 
immers ook een opzettelijke blootstelling aan een onzekere situatie en het bewust nemen van 
dit risico in het vertrouwen dat de gevaren die worden aangegaan, worden overwonnen.  
 
Een aantal respondenten heeft inderdaad een heel bewust risico genomen toen zij voor de 
prostitutie koos en vertelt hier ook als zodanig over. Het werk in de prostitutie bood hen de 
mogelijkheid te experimenteren met menselijk contact, seksualiteit en een levensstijl die 
afwijkend is van de norm. Zij kozen hier bewust voor. Sybille vertelde dat prostitutie haar om 
deze redenen aantrok. Ook vertelde zij dat zij wel in de prostitutie wilde gaan werken, maar 
dit van haarzelf niet mocht: het was toch iets wat je niet deed (en precies ook waarom het haar 
aantrok, zoals de laatste zin van het citaat laat zien). Daarom had zij met zichzelf afgesproken 
dat zij drie maanden naar ander werk zou gaan zoeken en wanneer dat niet zou lukken, 
‘mocht’ zij van zichzelf in de prostitutie gaan werken. In die drie maanden, zo vertelde ze, 
had ze weinig moeite ondernomen om een andere baan te vinden, zodat ze uiteindelijk wel in 
de prostitutie ‘moest’ gaan werken om in haar levensonderhoud te voorzien:  
 
“Ik was in die tijd gewoon heel erg met mijn seksualiteit en mijn uiterlijk aan het spelen. Dus 
dat trok me ook. Een prostituee is natuurlijk het ultieme sekssymbool. Nou, en het is natuurlijk 
ook een beetje dwarsigheid. En ook de armoe. Ik wou ook wel eens weten hoe het is om 
gewoon flink wat geld te hebben. Ja, ik vond het allemaal heel spannend en stoer en het trok 
me. Ja, het was ook zo waarvoor ik níét ben opgevoed.” (Sybille) 
 
Ook Ineke vertelt hoe zij bewust voor het werk in de prostitutie heeft gekozen en zelfs 
speciaal een studie heeft uitgekozen met als doel in een stad terecht te komen, waar zij in de 
prostitutie zou kunnen gaan werken: 
 
“Ik was al heel vroeg geïnteresseerd in prostitutie. Ja, weet ik niet. Geen idee. Maar ik weet 
wel dat ik al op die andere school, nog voor mijn zestiende, al een keer een werkstuk erover 
gemaakt had. En ik kende verder helemaal niemand, die daar mee bezig was, helemaal 
niemand in mijn omgeving. Maar ik vond het wel interessant. En in die tijd had je in de 
Telegraaf van die YabYum-reclames. En dat vond ik altijd wel interessant. Dacht ik: goh, dat 
is een interessante wereld. Spannend. En toen dacht ik al: als ik ga studeren, wil ik per se 
naar [een grote stad, JW] want dan ga ik dat werk doen. […] Ja, dat wist ik al. En ik heb een 
studie uitgekozen, nog speciaal daarvoor, dat ik naar [een grote stad, JW] kon.” (Ineke) 
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Bij het nemen van een gecultiveerd risico staat reflectie op het eigen handelen centraal. 
Wanneer een respondent reflecteert op haar keuze, kan er gesproken worden van het nemen 
van een gecultiveerd risico: de respondent kiest dan immers bewust en opzettelijk. Of dat nu 
alleen voor de spanning is, zoals Ineke vertelt, of om andere redenen zoals bij Sybille: deze 
respondenten zijn het risico bewust aangegaan. Dit betekent overigens niet dat zij de 
consequenties van hun keuze beter overzagen dan degenen die niet zo’n bewuste keuze 
namen.  
Er zijn ook respondenten die niet zo bewust voor de prostitutie kozen. Voor sommigen van 
hen betekende dit alleen een theoretisch risico: deze respondenten zijn vaardig in het zich 
aanpassen aan nieuwe situaties en hebben weinig last van hun ervaring in de prostitutie. Voor 
andere respondenten was het ook een reëel risico. Heleen vertelde al in paragraaf 5.2.3. dat zij 
zich nerveus voelde toen zij stopte met haar werk in de prostitutie omdat voor haar toen een 
proces op gang kwam van “inzien wat je doet of wat je deed, in dat geval. Nerveus, zo van: 
hier kom ik niet van af.” (Heleen) 
 
Reflectief vermogen kan ontwikkeld worden, zoals al eerder is aangegeven, en zoals de 
respondenten het allen in meer of mindere mate hebben ontwikkeld als gevolg van hun 
ervaring in de prostitutie. Op deze manier wordt bij terugblik iets als risico gedefinieerd wat 
eerder niet zo werd gezien. Het feit dat het stoppen met de prostitutie door de respondenten 
als een fateful moment wordt gezien (zie paragraaf 5.2.3.), geeft hier blijk van. Ook blijkt dat 
reflectief vermogen kan worden stopgezet, wanneer het risico te groot wordt geacht. Eva, die 
zeer reflectief is, vertelt hierover in paragraaf 5.2.2. Zij sloot zich af voor de invloed die het 
werk op haar zou kunnen hebben, zette als het ware haar reflectieve vermogen even ‘uit’.  
 
Verder blijkt dat het bewust aangaan van een risico situationeel kan zijn: in de ene situatie is 
het nemen van een gecultiveerd risico wel aan de orde en in de andere situatie niet. Natasja 
vertelde hoe zij voor de prostitutie had gekozen. Er was bij deze keuze geen sprake van een 
gecultiveerd risico: het kwam op haar pad, ze had op dat moment geen baan en is in de 
prostitutie gaan werken. Tijdens het laatste gesprek dat ik met haar had, vertelde zij over iets 
dat haar recentelijk was overkomen, of eigenlijk: iets waarvoor zij had gekozen. Zij is een van 
de twee respondenten die bij het eerste interview was gestopt met het werken in de prostitutie 
en bij het laatste gesprek hier weer mee was begonnen. Het verhaal dat zij vertelde, is een 
schoolvoorbeeld van gecultiveerd risico nemen. Zij is bewust een risico aangegaan waarbij zij 
zich opzettelijk blootstelde aan een (in dit geval zeer) onzekere situatie. Dit risico was een 
direct experiment met haar (basis)vertrouwen, maar zij ging het aan in het vertrouwen dat zij 
dit risico aankon. Vervolgens hebben de resultaten van dit experiment geleid tot een 
identiteitsaanpassing:  
 
“Slachtoffer, slachtoffer: ik denk dat je net zolang slachtoffer bent als je het zelf toelaat. Ik 
heb ook een trauma, maar ik kies er gewoon niet voor om een slachtoffer te zijn. Ik ga het ook 
nooit worden. Kijk, natuurlijk, mij kunnen ook dingen overkomen. Daar gaat het niet om. Ik 
zeg niet: dat gebeurt niet of nooit. Maar ik kies niet voor een slachtofferrol; dus ook al zit ik 
in de problemen: dan ga ik het gewoon oplossen. Ja. […] Ik denk wel dat je eraan moet 
werken om die positie te veranderen. En je komt nooit uit een slachtofferrol zonder dat je 
bewust wordt en zonder dat je sterker wordt. En ik kies gewoon voor vechten. Te allen tijde. 
Ja. En een goed voorbeeld daarvan is dat ik een agressieve vriend heb gehad in het verleden, 
die me mishandelde. [...] En ik heb laatst een paar avonden doorgebracht met een man die 
daar qua associatie heel veel van weg had. Het was een hele krachtige, onbegrensde, wilde, 
explosieve man. En om met mijn trauma af te rekenen, heb ik het ingeschat en heb ik besloten 
een paar avonden met die man door te brengen. En die man boekte me helemaal dicht: van 



 108 

begin tot het eind van de tijd achter het raam. Dus dat was best wel een hoge druk. Ik moet je 
zeggen: ik ben daarna wel een paar dagen thuis geweest. Want eigenlijk deed het me veel 
meer dan ik had beseft, maar ik koos er gewoon voor om te kijken: wat ga ik in deze situatie 
doen? Want ik wil er vanaf! En dat heb ik goed doorstaan, maar het was wel een enorme druk 
voor mijn hersenen om continu weer terug te komen bij de realiteit omdat ik af en toe 
helemaal tripte in dat trauma. Het heeft me enorm geholpen. Ik ben veel sterker. En ik zou ze 
allemaal een hens voor hun kanis verkopen, wie het dan ook is. Al staat er iemand met een 
mes voor mijn neus, maar ik ga niet meer bang zijn. Al ben ik bang. Weet je, dus het heeft me 
wel enorm geholpen. Het was een stukje praktijkervaring waarvoor ik zelf heb gekozen. Ik heb 
het wel ingeschat, want als ik had gedacht: dit gaat helemaal fout, had ik het nooit gekozen. 
Maar het is natuurlijk een hele vrijwillige en moedige keuze om jezelf zo extreem onder druk 
te zetten. En ik denk dat je dat dus moet doen om uit die slachtofferrol te komen. Anders zal je 
je leven lang bang zijn voor wat dan ook of lijden onder dingen en dat is heel onverstandig. 
Dan kun je beter meteen doodgaan. Sorry dat ik het zeg, maar dat zie ik niet zitten. Nee. 
Nee.” (Natasja)  
 
Sommige respondenten hebben een gecultiveerd risico genomen toen zij in de prostitutie 
gingen werken; sommigen namen enkel een risico. Het is niet zo dat degenen die een 
gecultiveerd risico namen vervolgens de risico’s van prostitutie beter konden inschatten dan 
degenen de geen gecultiveerd risico namen. Daarnaast blijkt uit de gesprekken met de 
respondenten dat sommige respondenten hun reflectieve vermogen ‘uit’ zetten wanneer zij het 
risico te groot achten of hiermee niet geconfronteerd willen worden.  
 
5.4.2. Stigma, interacties en vertrouwen 
Individualiseringsrisico’s manifesteren zich bij uitstek op het raakvlak van individu en 
samenleving: het vermogen van het individu om zich in deze samenleving een betekenisvolle 
plaats te verwerven. Om deze plaats te verwerven, zijn individuen mede afhankelijk van de 
mensen in hun omgeving. Het gaat hierbij niet alleen om de capaciteit om een eigen 
individueel netwerk te creëren en te kunnen handhaven, maar ook om de plaats die mensen in 
deze samenleving wordt gegund. Het is daarom waarschijnlijk niet verwonderlijk dat op dit 
punt de meeste respondenten zich geconfronteerd voelen met het stigma dat prostitutie 
aankleeft en dit als een risico zien en ervaren. Voor een respondent die redelijk open was over 
haar werk in de prostitutie, maar zich tegelijkertijd de mening van de mensen om zich heen 
ook erg aantrok, was het feit dat zij zich niet geaccepteerd voelde een overweging om met het 
werk in de prostitutie te stoppen: 
 
“Ja, de manier waarop je bent opgevoed en de manier waarop de maatschappij er mee om 
gaat, is gewoon allesbepalend. Geen mens kan dat volledig naast zich neerleggen en zijn 
eigen pad... Dat kan niet.” (Eva) 
 
De meeste respondenten hebben zich met name pas op het moment toen zij met het werk in de 
prostitutie stopten gerealiseerd dat dit een risico inhield voor hun toekomstige leven, zowel 
voor hun privéleven als voor hun arbeidzame leven. Dit besef komt mede voort uit het besef 
dat betekenissen en normen zeer diep geworteld zijn in het handelen van mensen en in de 
maatschappij. Heleen heeft zich gerealiseerd dat zij een bepaald soort beeldvorming over 
prostitutie heeft meegekregen zonder dat haar hierover ooit expliciet iets is verteld: 
 
“Ik ben links opgevoed. Mijn moeder heeft mij er nooit iets over verteld [...];  ik heb er nooit 
iets over gevraagd [...]. Het is ook nooit veroordeeld, ik had er nooit iets lelijks over gehoord. 
Maar dat heb je toch meegenomen...” (Heleen) 
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Een duidelijk voorbeeld van hoe het stigma op prostitutie kan leiden tot 
individualiseringrisico’s is het verhaal van de volgende respondent. Zij vertelde dat zij dacht 
dat er geen dubbelleven of gevaar voor ontdekking meer zou bestaan, toen zij stopte met het 
werken in de prostitutie. Zij deed het immers niet meer en hoefde niets meer te verzwijgen, zo 
was haar redenatie. Maar zij kwam erachter dat dit te gemakkelijk gedacht was, zoals zij ook 
in paragraaf 5.2.3. vertelde. Haar eerste baan heeft zij gekregen terwijl haar werkgever wist 
van haar ervaring in de prostitutie. Bij haar tweede baan na de prostitutie vond zij niet dat zij 
het nog kon vertellen, omdat een oud-collega – die niet van haar ervaring in de prostitutie op 
de hoogte was – haar had aanbevolen bij haar nieuwe werkgever. Deze oud-collega wilde zij 
niet in diskrediet brengen. Dit had als gevolg dat voor haar het dubbelleven steeds zwaarder 
ging tellen, tot het leidde tot een burn-out:  
 
“Ik werkte eerst bij [vorige werkgever, JW]. […] En daar wisten een paar mensen het wel. 
Ook degene die mij aangenomen heeft en een paar van mijn directe collega's. Nou, dat was 
ook oké en dat ging hartstikke leuk. En dat was fijn werken op die manier. Dat niet iedereen 
het wist, maar wel degenen met wie ik dan een beetje moest samenwerken. Maar van daaruit, 
omdat het heel slecht ging met [vorige werkgever, JW] en een aantal collega's gingen al over 
naar andere bedrijven. En een van die collega's ook, die ging naar een ander bedrijf en die 
zei: is dat ook niet wat voor jou? En zij wist er niet van, van mijn werk in de prostitutie. En ik 
heb toen wel gesolliciteerd bij dit bedrijf en hier weet niemand ervan. Maar ik vind dat heel 
moeilijk. Ik ben nou ook overspannen thuis. Nou ja, half dan. Maar ik vind het zo 
verschrikkelijk moeilijk: ik speel gewoon één grote rol daar. Ik kan gewoon helemaal mezelf 
niet zijn. Ik wordt helemaal emotioneel [traan, JW]. Ik kan het ook niet goed uitleggen 
waarom ik het daar niet heb verteld, maar het is gewoon zo gelopen. Omdat ik via die collega 
daar ben gekomen, die het niet weet en dan achteraf... Ik heb er ook een beetje moeite mee. 
Dat ik denk: ik breng haar er ook mee in een lastig parket. Want zij heeft mij daar ook een 
soort van aanbevolen, wist daar niks van en dan moet ik het achteraf gaan zeggen? Voor mijn 
gevoel is het te laat. Ik heb wel zoiets: had ik het toen maar meteen verteld. En dat was bij 
[vorige werkgever, JW] zo. Toen dacht ik van: ze hoeven me niet te nemen, liever niet zelfs. 
Laat mij nog maar even. Ik hoef niet zo nodig nu al een baan, doe mij nog maar even wat 
rust.” (Ineke) 
 
Het stigma op prostitutie zet de individualiseringsrisico’s sterker aan. Het heeft invloed op de 
individuele hulpbronnen die de respondenten kunnen aanspreken en de plaats die hen wordt 
gegund in de samenleving. In de vorige paragrafen is verhaald over de wijze waarop het werk 
in de prostitutie voor een aantal respondenten invloed heeft op de grootte en samenstelling 
van hun netwerk (paragraaf 5.2.4.). Ook is verteld over het mensbeeld, de wijze van 
communiceren en de manier waarop de respondenten omgaan met vertrouwen in zichzelf, 
anderen en in systemen. De respondenten hebben door hun werk in de prostitutie en de 
confrontatie met het stigma op prostitutie andere leerervaringen opgedaan. Naast de 
betekenissen, normen en machtsrelaties die in de reguliere wereld heersen, staan voor de 
respondenten die in de prostitutiewereld. Het is voor sommige respondenten hierdoor minder 
gemakkelijk geworden om zich te handhaven in de maatschappij.  
 
5.4.3. Arbeid 
Niet alleen een persoonlijk netwerk en persoonlijke vaardigheden of kennis kunnen een 
vangnet vormen bij individualiseringsrisico’s. Dit geldt ook voor werk, opleiding en inkomen. 
Arbeid is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, bron van inkomen en (zelf)respect 
geworden in de huidige geïndividualiseerde maatschappij. De veranderde rol van het gezin 
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betekent onder andere dat individuen tegenwoordig in staat moeten zijn om twee 
arbeidsbiografieën met elkaar te matchen, in plaats van één arbeidsbiografie en één 
gezinsbiografie, zoals voorheen het geval was. Het individuele belang van arbeid is daarmee 
enorm toegenomen. Niet alleen voor de verwerving van een inkomen, maar ook voor de 
levensstijl van een individu, de samenstelling van het netwerk, de mobiliteit en de zelfachting 
van een individu.  
 
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de respondenten over een zeer divers opleidings- en 
beroepsniveau beschikken: de ene respondent heeft zichzelf dus qua opleiding en werk beter 
kunnen of willen ‘verzekeren’ dan de ander. De respondenten hebben een deel van hun 
arbeidzame leven ingevuld middels werk in de prostitutie. Dat heeft, zoals hiervoor meerdere 
malen is getoond, invloed gehad op hun identiteitsontwikkeling. Daarnaast, en in het kader 
van deze paragraaf over individualiseringsrisico’s, is het tevens interessant om te kijken of de 
ervaring in de prostitutie invloed heeft op de wijze waarop het arbeidzame leven na het werk 
in de prostitutie wordt ingevuld of kan worden ingevuld.  
 
Voor sommige respondenten is de prostitutie een bewuste keuze geweest: het werk in de 
prostitutie was een vervolg op hun keuze voor een zeer individuele arbeidsbiografie die niet 
alleen gebaseerd was op financiële onafhankelijkheid, maar ook op een bepaalde 
ontwikkeling die zij nastreefden. De – eventuele – risico’s die zij hiermee voor zichzelf 
hebben gecreëerd, accepteren zij als onderdeel van deze keuze. Deze respondenten, 
waaronder ook oudere respondenten (voor wie het hebben van werk nog geen 
vanzelfsprekendheid was als vrouw), hebben het altijd belangrijk gevonden om een eigen 
arbeidsbiografie te hebben, los van die van hun eventuele partner. Dit wegen zij af tegen de 
negatieve consequenties. Voor het grootste deel van de respondenten was de keuze voor de 
prostitutie niet zo bewust. De risico’s die voortvloeien uit hun ervaring in de prostitutie zien 
de respondenten op verschillende gebieden. Als eerste wegen financiële aspecten mee in hun 
beoordeling van de waarde die prostitutie voor hun arbeidsbiografie heeft gehad. Een 
respondent vertelt hoe zij nu aankijkt tegen haar keuze om in de prostitutie te gaan werken en 
hoe zij haar verdiensten van toen en nu beschouwt: 
 
“Dus ja, je kan het gemakkelijk verdienen. Maar als ik nu zie, ook de tol die je ervoor betaalt: 
ik heb nu ook maar een klein inkomen en als ik gewoon mijn studie had afgemaakt.... Ja, je 
weet nooit hoe iets zou zijn gelopen. Maar ja, als ik mijn studie had afgemaakt en daar vanaf 
het begin in was gaan werken die jaren dat ik niet gewerkt hebt [wel in de prostitutie 
overigens, JW], dan bouw je ook meer op. Dus uiteindelijk is het niet zo makkelijk verdiend. 
Tenminste is het allemaal maar.... Dat bedrag wat je toen hebt verdiend, als je dat ziet over 
een langere periode, wat je daardoor ook allemaal hebt misgelopen, wordt het natuurlijk al 
wat minder waard.” (Ineke) 
   
Ook andere respondenten maken een financiële afweging, die echter tegengesteld is aan die 
van Ineke: 
 
“Je gaat natuurlijk mede in de prostitutie werken omdat je geld nodig hebt. Daarom kies je 
ook een baan, omdat je geld wilt verdienen. Maar het is natuurlijk wel zo… Als je wilt 
stoppen met het werken achter het raam om voor een derde van het geld op kantoor te gaan 
zitten typen. Dan denk ik wel dat dat meer een keus is. […] Omdat je er niet op vooruit gaat. 
Dus dat moet je echt willen.” (Natasja) 
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“Toen ben ik maar gaan werken [op kantoor, JW] en dat doe ik nog steeds. Maar het is wel 
eh... Heb ik een uur erop zitten en dan denk ik [cynische blik, JW]: goh, een tientje verdiend. 
Wauw, tjonge...” (Chantal) 
 
Uitgezonderd in situaties wanneer respondenten (vrijwilligers)werk vinden bij organisaties die 
zich (ook) richten op (ex-)prostituees, vermelden zij hun werkervaring in de prostitutie niet bij 
volgende werkgevers. Het feitelijk verbergen van deze werkervaring, dat wil zeggen het 
verklaren van deze tijd, op hun curriculum vitae stelt de respondenten niet zozeer voor 
problemen. De verklaringen die de respondenten geven, zoals zorgen voor de kinderen of 
horeca- en uitzendbanen, worden zonder probleem geloofd door de toekomstige werkgever, 
zoals Sabine vertelt:  
 
“Ik zeg, als ze wat vragen, dat ik in een kroeg heb gewerkt. Beetje in een kroeg, beetje in een 
hotel. Valt me ook op dat heel veel mensen er eigenlijk niet eens zoveel over vragen. […] Ja, 
over die periode, zeg maar. Dus toen ik hier kwam werken, dat valt wel mee. Ik werk nu al 
vier jaar met die collega's. Weet je, ik hoefde helemaal niet zoveel uitleg te geven. Ja, je werkt 
daar op dat moment en je hoeft helemaal niet zoveel uitleg te geven over je verleden. Hier 
tenminste niet. Ja, hier werken ook heel veel oude mannen en zo en dat is anders werken. Als 
je misschien ergens werkt op een arbeidsbureau, of ik zeg maar wat, met jongere meiden, die 
willen wel weten van: wat heb je toen gedaan en toen. Die zijn gewoon nieuwsgierig. Nu zeg 
ik dan gewoon: oh, ik heb een paar jaar in een kroegje gewerkt in [oude woonplaats, JW]. 
Dus daar ga ik dan een beetje op in. Als ik zeg: ja, ik heb een paar jaar in de prostitutie 
gewerkt... dat is toch niet echt... je kunt het toch niet echt meenemen zo van... ja, donder op.” 
(Sabine)  
 
De risico’s met betrekking tot arbeid zijn van een andere aard dan de geloofwaardigheid van 
een verzonnen tijdsbesteding. Het eerste risico doet zich voor wanneer de ervaring in de 
prostitutie bekend is of lijkt te zijn bij de werkgever. Maar zelden is dit geen probleem. Vaker 
is het zo dat wanneer een werkgever op de hoogte lijkt te zijn of is, de ex-prostituee de baan 
wel op haar buik kan schrijven. Sonja vertelt hieronder hoe een dergelijke ervaring bij haar 
verliep.  
 
“Nou, ik ben toen een keer naar een modezaak gegaan. Daar hadden ze hele leuke kleding. Ik 
denk: hier wil ik wel werken. […]  Toen ben ik daar naartoe gegaan. Ik denk: nou, hartstikke 
leuk. Nou, toen was dus inderdaad de meneer waar ik moest solliciteren, was een klant van 
mij. En hij was helemaal in paniek toen hij me zag. Ja, zei hij, dat kán toch niet?! Waarom, 
zei ik, ik ga je heus niet pijpen onder het werk, ik doe helemaal niks. Ja, dat gaat niet. Dan 
had ik echt weg moeten gaan naar een heel andere plaats of zo.” (Sonja) 
 
Het tweede risico is het ongemak van de sollicitant, de ex-prostituee, bij vragen over de 
betreffende periode. Dat betekent dat op sommige banen soms niet wordt gesolliciteerd uit 
angst voor specifieke vragen. Dit ongemak speelt niet alleen tijdens de sollicitatieprocedure 
maar ook in een later stadium, tijdens het samenwerken met collega´s. Contacten worden in 
het begin vaak afgehouden of oppervlakkig gehouden om vragen te voorkomen. Harriët 
vertelt hoe zij enerzijds profijt heeft gehad van haar ervaring in de prostitutie omdat zij 
vaardigheden die zij in de prostitutie heeft geleerd, kan toepassen. Anderzijds vertelt zij dat 
zij op sommige banen juist niet solliciteert, omdat zij haar ervaring in de prostitutie niet 
zinvol kan inbrengen en dat zij, in contact met collega’s, eigenlijk voortdurend op haar hoede 
is:  
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“Ik weet wel dat ik bijvoorbeeld een tijd ook op een [bedrijf, JW] gewerkt heb. Waarbij het de 
bedoeling was dat ik [mensen voor een bepaald lidmaatschap wierf, JW]. Nou, daar heb ik 
zelf voor mijn idee wel veel gehad aan mijn werk in de prostitutie, aan de manier waarop ik 
dus heel rustig met mensen kon praten om ze dus over te halen. Maar tegelijkertijd in de 
collegiale sfeer had ik zoiets: het mag niet te persoonlijk worden. […] En ik weet wel, een 
keer werd het wel wat persoonlijker en heb ik wel het een en ander losgelaten, maar achteraf 
had ik daar toch spijt van. Dan denk ik: ja, je moet toch altijd een beetje op je qui vive zijn en 
dat vind ik wel vervelend.[…] Van de ene kant heeft het niet geholpen om mij frank en vrij te 
kunnen presenteren in wat ik bereikt heb. Daar rust nou eenmaal een taboe op. Het is geen 
loopbaan waarvan een ander zegt: goh, goed gedaan! […] In de momenten waarin ik dingen 
moest verzwijgen die ik zelf goed vond, dan merkte ik dat mijn zelfvertrouwen toch eronder te 
lijden kreeg. En dan dacht ik wel eens: het zou heel wat interessanter geweest zijn dat ik 
ergens binnengekomen was met de ervaring dat ik twintig jaar lang een [bedrijf in een 
reguliere sector waar ze voorheen werkte, JW] geleid had. Daar sta je toch anders in. En dat 
zorgde wel eens dat ik gevoelens had van: het is allemaal maar lucht wat ik hier binnenbreng. 
En dan moest ik mijzelf bij elkaar rapen om daar weer anders tegenover te staan. […] En dan 
denk ik dus dat daar een hele hoop zaken zijn waar ik misschien wel had kunnen solliciteren 
waar ik het niet gedaan heb ter voorkoming van de vraag: als je gaat kijken naar je cv, dan 
kan ik het positieve van de prostitutie kan ik daar niet inbrengen. En dat maakt dan dat je het 
een en ander moet verbergen en verbergen is zo'n vervelende manier om in het leven te 
staan.” (Harriët) 
 
Het derde risico is het feit dat een aantal respondenten te kampen heeft met verouderde 
werkervaring. Een baan op de reguliere arbeidsmarkt is sterk gekoppeld aan opleiding en 
werkervaring. Wanneer de respondenten zowel fulltime als langere tijd hebben gewerkt in de 
prostitutie, betekent dit dat beide vaak zijn verouderd. Dat werkt niet mee bij het vinden van 
een baan. Ook niet wanneer de respondenten wel hun ervaring in de prostitutie hebben 
´vertaald´ in hun curriculum vitae en hebben laten zien dat zij de betreffende jaren niet in 
ledigheid hebben doorgebracht. De verklaringen die de respondenten geven voor hun tijd in 
de prostitutie worden beïnvloed door twee factoren. Ten eerste door de selectie die de 
respondenten zelf maken: er wordt gekozen voor banen waarover door werkgevers minder 
wordt gevraagd tijdens een sollicitatie. Ten tweede moeten het banen zijn waarvan de 
vaardigheden aansluiten op die van de prostitutie. In beide gevallen wordt vaak gekozen om 
de ervaring in de prostitutie te vertalen in tijdelijke of uitzendbanen waarvoor geen specifieke 
opleiding of ervaring vereist is, zoals de horeca of in avondploegen in een fabriek. Soms 
geven respondenten aan dat ze voor het huishouden of gezin hebben gezorgd, een uitkering 
hebben gehad of een periode wat hebben ´aangerommeld´. Geen van deze verklaringen geeft 
een uitzicht op een goede baan, ook wanneer de respondent hoger is opgeleid. Een aantal 
respondenten, zoals Agnes, heeft naast haar werk in de prostitutie ook ander werk (of een 
studie) gehad. Voor deze respondenten speelt zowel de kwestie van verouderde opleiding en 
ervaring minder, als ook het ongemak dat zij voelen wanneer zij solliciteren: 
 
“Ik heb al die jaren op kantoor gewerkt voor uitzendbureaus en detachering. Dus ik voldeed 
precies aan de eisen van dat [bedrijf, JW]. Dus tijdens de periode dat ik in de club werkte was 
er helemaal geen gat. Had altijd braaf gewerkt als [werknemer, JW].” (Agnes) 
 
De individualiseringsrisico’s van deze respondenten zijn op dit gebied kleiner. Zij zijn 
gemakkelijker in staat om werk op hun eigen niveau te krijgen of te behouden wanneer zij 
stoppen met het werk in de prostitutie.  
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5.5. Individuele levenssamenhang 
Dit hoofdstuk is gestart – in paragraaf 5.2.1. - met een beschrijving van de wijze waarop 
binnen het concept van de reflexieve identiteit betekenissen, normen en machtsrelaties uit het 
heden en verleden op individuele wijze worden ingevuld en samenhangen. Binnen de spanne 
van een leven bestaat er een bepaalde samenhang in de wijze waarop de reflexieve identiteit 
wordt ingevuld. De individuele levenssamenhang zorgt zowel voor de verschillen tussen de 
respondenten, als voor de logica in hun eigen verhaal. 
 
In hun leven geven de respondenten blijk van een bepaalde inhoudelijke constantheid in hun 
handelen en de wijze waarop zij omgaan met hun identiteitsontwikkeling. Zo geeft Kim in de 
citaten in dit hoofdstuk er bijvoorbeeld voortdurend blijk van dat voor haar betekenissen, 
normen en machtsrelaties niet vanzelfsprekend zijn. Zij staat telkens opnieuw stil bij nieuwe 
kennis en probeert voor zichzelf uit te zoeken hoe zij hiermee om wil gaan. Hierbij probeert 
zij zowel oude als nieuwe kennis te integreren. Dit wordt duidelijk als zij vertelt over het feit 
dat zij graag benoemd ziet dat -in ieder geval de beeldvorming is dat - prostituees een laag 
zelfbeeld hebben, zodat dit de weg kan vrijmaken om er iets mee te doen. Dit wordt ook 
duidelijk als zij vertelt over haar huidige werkgever, die zij speciaal heeft gekozen op basis 
van een analyse van haar karakter: voor haar betekent moeite hebben met gezag dat zij zich 
hiermee juist laat confronteren om te kijken wat dat met haar doet. Verder wordt het duidelijk 
als zij vertelt over de manier waarop zij heel bewust heeft geprobeerd om haar zelfvertrouwen 
verder op te bouwen, door stil te staan bij het feit dat het zelfvertrouwen dat zij in de 
prostitutie opdeed, niet automatisch aan haarzelf verbonden werd. Ook Anna gaat op 
eenzelfde manier om met haar identiteitsontwikkeling: ondervragen, erbij stilstaan, analyseren 
en integreren. Dit laat zij zien door een aantal maanden de tijd te nemen om na te denken over 
de (on)bewuste betekenissen die zij had geïnternaliseerd over prostitutie en die bewust 
werden toen zij hierin begon te werken. Dit laat zij tevens zien toen zij uitgebreid de tijd nam 
om met haar vrienden en echtgenoot tot een gedeeld betekeniskader over haar werk in de 
prostitutie te komen. 
 
“Ik was er heel straight in dat ik het deed [werken in prostitutie, JW]. Elf jaar geleden was ik 
al voor mezelf bezig. En ook dat ik er niet over péinsde om ermee te stoppen omdat het heel 
erg mijn carrière was. Mijn vak, mijn bedrijf. En met het idee bij hem, theoretisch, dat het 
geen probleem moest zijn. Dat was goed. [...] Eh... en eh... nouja, langzamerhand werd het 
toch heel moeilijk. Ontdekte hij dat het in de praktijk toch heel anders is. Dus we zijn door 
immense crises gegaan. En hebben ook wel op het punt gestaan om te stoppen. In de relatie 
heb ik mezelf wel af en toe heel erg moeten verdedigen. [...] En dat speelde ook heel erg een 
rol in de relatie. Dat ... ja, dat eigenlijk niet kunnen begrijpen, dat je je seksuele integriteit 
kunt behouden terwijl je toch dat doet. En nou, het cliché van de veile vrouw. Ik denk dat dat 
wel het meest harde cliché is waartegen je moet vechten.” (Anna) 
 
Deze respondenten lijken een zeer autonome levensstijl te hebben, waarbij zij zeer bewust 
omgaan met de keuzes die zij maken en de motieven die zij hebben. Voor beide respondenten 
geldt dat al in hun jeugd betekenissen niet vastlagen en er weinig routines waren. De ouders 
van Anna verhuisden veelvuldig in haar jeugd, waardoor Anna zich telkens opnieuw in een 
nieuwe omgeving – waar nieuwe regels golden - moest handhaven. Kim is voortgekomen uit 
een, zoals zij het zelf hieronder omschrijft, bijna verkrachtingssituatie tussen haar ouders, die 
vervolgens uit elkaar gingen toen zij tien jaar was. Ook voor haar gold dat gangbare 
betekenissen, normen en machtsrelaties al vroeg op z’n kop werden gezet: 
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“En zij [moeder, JW] vond dat mijn vader haar moedwillig heeft... ik vind verkracht dan zo'n 
raar woord, want je leeft met elkaar in een gezinssituatie. Soort geweld-achter-de-
voordeurachtig drama krijg je dan. Maar die man heeft in ieder geval... Mijn vader heeft mijn 
moeder kennelijk vrij ruw eh... eh.. onder handen genomen, waarop die vrouw zwanger werd. 
Van mij, ja. Eh... eh... en ik heb heel vaak eh... zo de vraag gesteld eh... wat is nou, om voor 
mezelf een heldere analyse te hebben, wat maakte nou dat ik die prostitutie inging. En ik denk 
dat ik toch... Het zaadje en het celletje zijn bij elkaar gekomen op een niet prettige manier. 
Toch in een soort machtsverschuivende toestand.” (Kim) 
 
Ook bij bijvoorbeeld Jantien zien we een constantheid in de wijze waarop zij omgaat met haar 
identiteitsontwikkeling. Jantien is opgegroeid in een vrij hecht gezin, waar zij zich geliefd en 
ondersteund voelde. Zij heeft een basaal zelfvertrouwen en een grote mate van flexibiliteit om 
zich aan te passen aan situaties waarin zij terechtkomt. In haar citaten in dit hoofdstuk laat zij 
zien dat zij zelfstandig is en vol vertrouwen over zichzelf. Zij is niet erg discursief, in de zin 
dat zij zich niet te veel afvraagt over de diepere beweegredenen van de keuzes die zij maakt 
en deze niet heel gemakkelijk kan verwoorden. Over hoe zij ertoe kwam om de eerste stap te 
zetten in de prostitutie, vertelt zij het volgende:  
 
“Dat vind ik ook heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Van hoe ben ik eh.. ik weet dat 
ik die krant... En eh... volgens mij was het de Telegraaf of zo. Maar in ieder geval een krant 
met heel veel advertenties. En ik heb gewoon gebeld naar zo'n escortbureau. En ik kon 
beginnen.” (Jantien) 
 
Dit betekent niet dat zij dom of naïef is. Op een praktisch bewustzijnsniveau neemt zij 
gemakkelijk de betekenissen, normen en machtsrelaties over van de omgeving waarin zij zich 
op dat moment bevindt. Dit betekende ook dat, toen zij een nieuwe opleiding begon 
waarbinnen haar werk in de prostitutie niet zo goed paste, het voor haar tijd was om te 
stoppen:  
 
“Ja, je wilt ook gewoon een normaal leven: je wilt ook gewoon verliefd zijn, je wilt gewoon 
uitgaan, door de week naar de bioscoop gaan zoals alle... en gewoon met het studentenleven 
meedoen. Gewoon, zeg maar, de normale dingen. En daar had ik wel behoefte aan. Om 
normaal verliefd te worden, zoals het hoort. En dan een relatie opbouwen en wie weet, ga je 
dan samenwonen. Gewoon zoals íedereen. Ja, op het laatst was ik zo van.. echt een keuze van: 
en nú moet ik ermee kappen! [...] Nou, daarnaast speelde natuurlijk ook nog mee dat ik het 
niet kon combineren met mijn hbo. Ja, toen groeide ook heel snel het besef dat ik er genoeg 
van had. Terwijl daarvoor... in het begin was er ook de spanning. Ja, ik weet het niet. 
Misschien een beetje avonturisme. Ja, ik weet het niet, ik vind het eigenlijk een beetje een 
stom woord of zo. Maar misschien dat het daarmee wel een beetje te maken heeft dat ik zo'n 
keuze heb kunnen maken. Terwijl als je daarvoor kijkt, was ik juist iemand die alles heel safe 
koos of zo. En dan opeens in zo'n diepe put springen van: kijken wat ik hier vind?! Ja, daar 
kan ik af en toe wel verbaasd kijken van: goh, dat ik die keuze heb gemaakt.” (Jantien) 
 
Voor Jantien is haar zelfstandigheid en het gevoel dat zij het heft in handen heeft van belang. 
Zij hoeft hiervoor niet zo hard te vechten of hierop te reflecteren; het lijkt een soort 
basishouding. Dat beschrijft zij ook wanneer zij het verschil aangeeft tussen haarzelf en haar 
zus, die ook in de prostitutie heeft gewerkt maar volgens haar naderhand heeft bedacht dat ze 
niet geheel vrijwillig is begonnen:  
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“Maar ik had echt het gevoel van: potverdrie zeg! Ik kreeg daar een slachtofferrol 
opgedrongen, terwijl we helemaal geen slachtoffer zijn! En toen begon ik ook te twijfelen van: 
nou, zusje, wat heb jij... wat voor verhaal heb jij verteld? En toen op een gegeven moment, dat 
had ze zelf niet door, maar toen heeft ze zelf een steekje laten vallen. En dat is gewoon haar 
waarheid. Maar ja, ik heb een aantal bewijzen dat dat niet zo is. Want ze is er zelf ingegaan. 
[...] Ja, en ik was erbij toen ze voor de eerste keer erin kwam. Ik heb als eerste de contacten 
gelegd. En zij... haar pad, haar prostitueepad was al betegeld door mij. Want ik kon haar 
voorstellen. Dus eh... Ja, en nu nog: zij gelooft erin dat zij dat slachtoffer is. [...] ik weet niet 
wat er gebeurd is. Weet je, toen bij mijn eerste vriend toen heb ik ook ... Dan begin je een 
beetje zijn mening te peilen op dat gebied. Nou, hij vloog zó door het... zo van: ja, en die 
wijven en dit en dat. Ik dacht: zo! Dat stukje hou ik dus geheim voor jou. [...] Wie weet is het 
bij haar zo gegaan: ze merkt dat het negatief is en het enige positieve dat je er kan uithalen, is 
jezelf als slachtoffer maken. Ja, ik ben toen echt héél boos op haar geweest. Ik heb gezegd: 
het is helemaal geen schande wat we gedaan hebben. Het is een schande als je iemand anders 
de schuld daarvan geeft. Dát is een schande.” (Jantien) 
 
Er zijn ook respondenten die de ervaring in de prostitutie voornamelijk negatief duiden en 
vinden dat het een ontwrichtende invloed op hun leven heeft gehad. Heleen heeft in dit 
hoofdstuk verschillende malen laten zien hoe zij steeds negatiever is gaan denken over haar 
ervaring in de prostitutie. Zij vertelt hoeveel moeite zij heeft om haar ervaring in de prostitutie 
een goede plaats in haar leven(sgeschiedenis) te geven en dat haar netwerk er zeer klein door 
is geworden en gebleven. Ook beschrijft zij hoe prostitutie haar eigenlijk vanaf het begin heeft 
tegengestaan omdat zij het ‘romantische één-man-één-vrouw-idee’ aanhangt. Tegelijkertijd 
vertelt zij dat het, haars inziens, rolbevestigende karakter van prostitutie in mannelijke en 
vrouwelijke seksualiteit haar tegenstaat. In haar jeugd heeft Heleen zich nooit iets afgevraagd 
over prostitutie of over veel andere zaken. Zij heeft een normale jeugd gekend zonder zich al 
te veel af te vragen. Over haar keuze voor prostitutie zegt zij: 
 
“Maar ik heb nooit...ik bedoel,  ik was erg naïef. Naïef? Ja, een schattig meisje, ik droomde 
een beetje over glamour en glitter enzo.” (Heleen) 
 
Zij vereenzelvigt zich met de waarden en normen uit de reguliere samenleving en heeft 
moeite om de nieuwe kennis die zij tijdens de tien jaar dat zij in de prostitutie werkte, te 
integreren in haar identiteit. Dat leidt tot een afwijzing van prostitutie en haar eigen ervaring:  
 
“Ik zou het niemand aanraden. Absoluut niemand. Ook... ik ben zelfstandig. Ik heb nooit voor 
iemand gewerkt, niet voor drugs gewerkt... Ik beschouw mezelf als iemand die niet al te dom 
is en ik zou het vanuit dat oogpunt absoluut niemand aanraden. [...] Nou, ik ben geen 
slachtoffer. Hoogstens van mijn eigen domheid en hebzucht.” (Heleen) 
 
Voor Heleen is het leven een gevecht. Terwijl zij de dominante betekenissen, normen en 
machtsrelaties aanhangt, heeft zij ook kennis gemaakt met andere. Hier kan zij echter niets 
mee. Heleen is niet erg reflexief. Het is moeilijk voor haar om buiten het algemeen 
geaccepteerde te leven of dat op de een of andere manier in haar identiteit te integreren. Zij 
heeft dan al snel het idee dat zij liegt of bedriegt. Haar identificatie met de dominante cultuur, 
de afwijzing en negatieve houding ten opzichte van prostitutie en daarmee ook ten opzichte 
van zichzelf, leiden ertoe dat zij de wereld beschrijft in termen van dogma’s en 
machtsrelaties:  
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“Wat ik wel heb ervaren, is dat de macht... Je hebt als vrouw heel veel macht over mannen als 
je aantrekkelijk bent. Dat is macht. Zij denken dan dat ze je... of ze dan ook nog andere 
aspecten van je leuk vinden. Maar mijn idee is dan dat het uiterlijk overheerst, dat die 
aantrekkingskracht overheerst. Ja, je kan dat gebruiken en dat is een soort macht die je dan 
hebt.” (Heleen) 
 
In deze paragraaf is de individuele levenssamenhang van de respondenten beschreven. 
Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt dat er verschillen zijn tussen de respondenten, maar dat 
er ook coherentie is in de individuele verhalen van de respondenten.  
 
5.6. Ter afronding 
In dit hoofdstuk is een thematische analyse gemaakt aan de hand van de concepten uit 
hoofdstuk 4 en de verhalen van de respondenten. Het doel hiervan was om inzichtelijk te 
maken hoe de respondenten omgaan met de invulling van hun identiteit en op welke wijze de 
ervaring in de prostitutie hierop van invloed is geweest. De respondenten gaan heel divers om 
met reflexiviteit: niet iedere respondent probeert op dezelfde manier om haar leven en 
ervaringen in de prostitutie in een levensverhaal te integreren. Dit heeft te maken met hoe de 
respondenten reflecteren op hun ervaring in de prostitutie en op welke wijze zij zich 
verhouden tot de betekenissen en normen die gelden in de reguliere samenleving. Sommige 
respondenten leven volgens de principes van hun nieuw verworven kennis en laten de 
reguliere betekenissen en normen achter zich; anderen laten de nieuw verworven kennis 
samensmelten met ‘oude’ kennis en weer anderen passen hun handelen in het geheel niet aan. 
Dit heeft niet alleen te maken met de manier waarop de respondenten hier zelf mee om 
(kunnen) gaan; het heeft ook te maken met het al dan niet ondersteunende netwerk van de 
respondenten, het vertrouwen dat ze hebben in zichzelf en anderen en de mate waarin zij 
blootgesteld worden aan individualiseringsrisico’s op het gebied van opleiding, arbeid, stigma 
en dergelijke.  
 
De thema’s die in dit hoofdstuk zijn behandeld, zijn voor alle respondenten belangrijk. Een 
aantal onderwerpen wordt zelfs door alle respondenten op dezelfde manier ervaren. Zo geven 
alle respondenten aan dat zij hun ervaring in de prostitutie hebben vertaald in een 
levenshouding waarbij eigen verantwoordelijkheid en kracht voorop staan. Zij hebben, 
zogezegd, van de nood een deugd gemaakt. Het stigma op prostitutie zorgt voor een stevige 
confrontatie met reguliere normen en betekenissen. Soms alleen in de persoon zelf; soms ook 
daadwerkelijk in interacties. De respondenten vertellen allen dat dit hen ertoe heeft aangezet 
om meer dan voorheen hun eigen normen te ontwikkelen, hun eigen kracht te zoeken en 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen. In hun verhalen praten zij dan ook in 
termen van: zelf de stappen zetten, het doorbreken van je eigen illusies, de confrontatie 
aangaan, iets zelf veroorzaken. 
 
Op een meer conceptueel niveau is ook een aantal conclusies te trekken uit de analyse van dit 
hoofdstuk. Allereerst blijkt dat een aantal thema’s dat centraal staat in de theorie van Giddens 
een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van de respondenten. De levens en de 
verhalen van de vrouwen laten zich goed vanuit de meer theoretische termen van Giddens 
verklaren. De tweede constatering is dat het gebruik van levensverhalen van belang is: de 
thema’s vinden hun belang en verklaring in de chronologie, rijkheid en samenhang van de 
levensverhalen. De verschillende thema’s komen alle in de levensverhalen naar voren, zij het 
gedifferentieerd. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat er geen willekeur bestaat in deze 
differentiatie: de manier waarop de respondenten omgaan met hun identiteitsontwikkeling en 
hun ervaring in de prostitutie hierin een plaats laten krijgen, laat voor iedere respondent een 
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bepaalde inhoudelijke constantheid zien. De laatste constatering is dat het niet slechts gaat om 
een adequate beschrijving van de wijze waarop de theoretische concepten tot uitdrukking 
komen in de thema’s die in het dagelijks leven van de respondenten belangrijk zijn. Het 
gebruik van deze theoretische concepten – als reflexiviteit, individualiseringsrisico’s en 
dergelijke – voegt ook iets toe: op deze manier worden de onderwerpen waarmee de 
respondenten worstelen verbonden met belangrijke ontwikkelingen van de moderne 
samenleving. Hiermee wordt niet alleen een verbinding gelegd tussen het persoonlijke en het 
maatschappelijke, maar wordt prostitutie ook getoond als een maatschappelijke werkelijkheid 
waar moderne en halfmoderne ontwikkelingen door elkaar lopen.  
 
In het volgende hoofdstuk zal een verdere poging worden ondernomen om deze thematische 
analyse verder hanteerbaar te maken en de samenhang tussen de thema’s bij de individuele 
respondenten verder te duiden.  
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Hoofdstuk 6 Naar een typologie: handelingsstrategieën van ex-prostituees 
 
6.1. Inleiding 
In hoofdstuk 3 heb ik het onderzoeksmateriaal gepresenteerd in de vorm van geconstrueerde 
levensverhalen. In hoofdstuk 5 heb ik, mede met gebruikmaking van de theorie, een 
thematische analyse gemaakt. In dit hoofdstuk zet ik een derde stap en ontwikkel ik een 
typologie.  
 
Met deze typologie heb ik meerdere doelen voor ogen. Ik wil kijken of er een 
veralgemenisering van de onderzoeksresultaten mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van 
de levensverhalen van de respondenten en van de daarin gelegen complexiteit en samenhang. 
Als deze veralgemenisering mogelijk is, kan dat handreikingen bieden om – vanuit wetenschap 
en beleid – te kijken naar andere, met de respondenten vergelijkbare, mensen en groepen.  
 
De typologie die ik in dit hoofdstuk ontwikkel, biedt een specifieke vorm van 
veralgemenisering. Het gaat niet om generalisaties in de gebruikelijke zin van het woord: 
algemene tendensen, verbanden of onderscheidingen die zich op inductieve wijze aan de data 
laten ontlenen. Waar het mij om gaat, is een analysekader dat behulpzaam kan zijn om te 
kijken naar de levensverhalen van de respondenten en die van andere mensen en groepen, op 
een manier die daar recht aan doet. Kunnen er, anders gezegd, aan het onderzoeksmateriaal 
elementen ontleend worden die onderscheidend zijn voor (groepen) respondenten, kunnen op 
basis daarvan bepaalde typen onderscheiden worden en leidt dat tot een analysekader dat aan 
de door mij gestelde criteria voldoet? Mijns inziens ben ik daarin geslaagd, maar eenvoudig 
was dat niet. Ik heb het gebruik van meerdere elementen overwogen, zoals bijvoorbeeld 
discursief en praktisch bewustzijn of risico en stigma. Ze gingen stuk voor stuk mank, omdat 
de erop gebaseerde onderscheidingen ten koste gingen van de levensverhalen van de 
respondenten, of omdat ze onvoldoende scherp waren.  
Uiteindelijk werd duidelijk dat als de handelingsstrategie van ex-prostituees en de manier 
waarop zij omgaan met de –  soms moeizame – verhouding tussen de reguliere en de 
prostitutiewereld als centraal concept wordt gehanteerd, er wel sprake lijkt te zijn van een 
zinvolle typologie. Wanneer ik vanuit dit perspectief naar de verhalen van de respondenten 
kijk, kan ik tot een veralgemenisering komen die genoeg onderscheidend vermogen heeft en 
die tevens recht blijft doen aan de individuele verscheidenheid en diversiteit.  
 
Deze typologie wordt in de onderstaande paragrafen verder uitgewerkt. In paragraaf 6.2. 
beschrijf ik de algemene uitgangspunten voor de typologie en de indeling in hoofd- en 
subprofielen. In de drie paragrafen die hierop volgen, behandel ik vervolgens de drie 
hoofdprofielen met onderscheidende subprofielen. In de laatste paragraaf geef ik een 
slotbeschouwing.  
 
6.2. Handelingsstrategieën van ex-prostituees 
Het kernbegrip van de typologie die hieronder wordt beschreven, is het begrip 
handelingsstrategie. Handelingsstrategie omschrijf ik als een basishouding van de 
respondenten ten opzichte van prostitutie en de wijze waarop deze basishouding zich uit in het 
handelen van de respondenten in verschillende situaties die door de prostitutie zijn beïnvloed. 
Onder basishouding versta ik een bepaalde consistente manier van opstellen van de 
respondenten ten opzichte van zichzelf en hun omgeving. Deze basishouding wordt tot 
uitdrukking gebracht in specifieke handelswijzen, in reactie op de uiteenlopende situaties 
waarin de respondenten hun dagelijks leven leiden.  
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De respondenten hebben allen hun weg moeten vinden in de reguliere en de prostitutiewereld 
en moeten zoeken naar manieren om de kloof tussen beide werelden te overbruggen. Zij zien 
zich daarbij vaak voor persoonlijke dilemma’s geplaatst. De manier waarop de respondenten 
hiermee omgaan, verschilt.  
Er is een groep respondenten die zich zo onafhankelijk mogelijk opstelt ten opzichte van haar 
omgeving. De basishouding van deze groep is te typeren als ‘autonoom’. Deze basishouding 
stelt de Autonomen in staat de kloof tussen de reguliere en prostitutiewereld hanteerbaar te 
maken. Binnen de groep Autonomen is er een eerste subprofiel dat haar persoonlijke groei 
voorop stelt. Het tweede subprofiel neemt haar bestaanszekerheid als uitgangspunt.  
Een volgende groep respondenten stelt zich ‘instrumenteel’ op. Deze Instrumentalisten stellen 
zich weinig vragen bij de verschillen in betekenissen en normen tussen de reguliere en 
prostitutiewereld. Zij gaan instrumenteel om met deze verschillen en passen hun handelen aan 
aan wat er op hen afkomt.  
Als laatste is er een groep respondenten, die zich ‘ambivalent’ opstelt. De Ambivalenten stellen 
zich continu vragen bij de verschillen tussen de reguliere en de prostitutiewereld en hebben 
moeite om tot een bevredigend antwoord te komen. Ook binnen deze groep kunnen twee 
subprofielen worden onderscheiden. Het ene subprofiel houdt beide werelden in een wankel 
evenwicht en blijft tussen beide heen en weer bewegen. Het andere subprofiel heeft last van het 
dilemma omdat zij het liefst volledig terug wil naar de situatie vóór de prostitutie, maar er niet 
onderuit kan dat de ervaring in de prostitutie ondertussen een onderdeel geworden is van haar 
leven.  
 
Hieronder worden de verschillende (sub)profielen schematisch weergegeven50. 
 
Handelingsstrategieën van ex-prostituees 

I Het dilemma opgelost: persoonlijke groei Autonomen II Het dilemma opgelost: bestaanszekerheid 
Instrumentalisten  Het dilemma omzeild 

I Het dilemma blijft: permanent balanceren 

Hoofd-
profielen 

Ambivalenten 

Sub-
profielen 

II Het dilemma blijft: geen weg terug 
Schema 6.1. Overzicht hoofd- en subprofielen 

 
6.3. Autonomen  
 
6.3.1. Handelingsstrategie 
De Autonomen zijn zeer individualistisch. Zij volgen hun eigen weg in het leven en stellen zich 
onafhankelijk op. De Autonomen hechten veel belang aan hun eigen oordeel. Wat hun 
omgeving vindt van de keuzes die zij maken, staat voor hen op de tweede plaats, nadat zij 
zichzelf een mening hebben gevormd over de keuzes die zij maken en de betekenis die zij 
hieraan geven. Een onderdeel van deze individualistische en onafhankelijke basishouding is de 
keuze voor prostitutie geweest. Tijdens en na het werk in de prostitutie houden zij zich bezig 
met de vraag wat dit werk of deze ervaring hen heeft opgeleverd.  
 
 
 
                                                
50 In elk (sub)profiel is een substantieel deel van de respondenten vertegenwoordigd. Bij de Autonomen zijn dit 
in principe 10 respondenten, bij de Instrumentalisten 17 en bij de Ambivalenten 13. Let wel: de typologie is een 
analysekader waarmee naar de respondenten en naar andere, met hen vergelijkbare, groepen of individuen 
gekeken kan worden. De profielen zijn weliswaar onderscheidend, maar moeten niet volkomen rigide worden 
opgevat.  
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Er kunnen twee subprofielen onderscheiden worden: Autonomen I en Autonomen II. Het ene 
subprofiel bestaat uit respondenten die hun streven naar autonomie inhoudelijk vormgeven: zij 
willen hun ‘verhaal’ op orde houden. Door hun gerichtheid op de inhoud van dat verhaal zijn 
de respondenten uit dit subprofiel over het algemeen goed in staat om uit te leggen op welke 
wijze zij in het leven staan, hoezeer zij hechten aan hun onafhankelijke opstelling en op basis 
van welke overwegingen zij keuzes maken. Deze respondenten zijn in staat om hun handelen 
aan te passen aan nieuwe inzichten en kennis die zij opdoen. Dit proces zien en ervaren zij als 
persoonlijke groei. De respondenten uit het tweede subprofiel plaatsen in hun streven naar 
autonomie bestaanszekerheid voorop. Het primaire doel bij de keuzes die de respondenten uit 
dit subprofiel maken, is dat zij voor zichzelf willen kunnen zorgen. Deze respondenten staan 
minder bewust stil bij gevolgen van de keuzes die zij maken om financieel onafhankelijk te 
zijn.  
 
De onafhankelijke opstelling van de Autonomen geeft hen de kans om de ervaring in de 
prostitutie, ook al is dit een gestigmatiseerd beroep, tot een duidelijk geïntegreerd onderdeel 
van hun identiteit te maken. De wijze waarop zij dat doen, verschilt. De Autonomen I hebben 
de ervaring in de prostitutie tot onderdeel en inzet gemaakt van hun persoonlijke groei. De 
Autonomen II hebben de ervaring in de prostitutie op meer praktische wijze tot een onderdeel 
van hun leven gemaakt. Voor de respondenten uit dit subprofiel was de keuze voor de 
prostitutie geen uiting van het nemen van een gecultiveerd risico. Het kwam op hun weg, of zij 
zagen geen andere keus om financieel onafhankelijk te zijn. Het belang van prostitutie vloeit 
voor deze respondenten voort uit het feit dat zij hun onafhankelijkheid en drang naar financiële 
zelfstandigheid binnen dit beroep hebben kunnen vormgeven. Voor deze respondenten is 
prostitutie een (langdurige) arbeids- en levensinvulling geweest. In sommige gevallen zagen 
deze respondenten geen ander (serieus) carrièreperspectief dan prostitutie. Een aantal van hen 
valt ook weer op het werken in de prostitutie terug wanneer het financieel tegenzit. Bij 
sommige respondenten uit dit subprofiel is hun onafhankelijke en individualistische levensstijl 
juist een gevolg van het werken in de prostitutie geweest. Anderen hadden ook al voor de 
prostitutie een onafhankelijke levensstijl. Bij Autonomen I ging de onafhankelijke en 
individualistische basishouding in alle gevallen aan de prostitutie vooraf. Deze respondenten 
kijken met een bepaalde afstand en een bijna filosofische interesse naar hun eigen ervaringen 
in de prostitutie en proberen deze te plaatsen in een breder perspectief, zoals de motieven van 
menselijk contact en menselijke intimiteit, seksualiteit, de maatschappelijke positie van 
vrouwen en dergelijke. Begrip voor henzelf en voor anderen speelt een belangrijke rol. Deze 
respondenten hebben door de keuze voor prostitutie uiting gegeven aan het nemen van een 
gecultiveerd risico. Waar voor de Autonomen II de voordelen van prostitutie onmiskenbaar de 
zelfstandigheid en de financiële onafhankelijkheid zijn geweest, ligt bij de Autonomen I de 
nadruk op persoonlijke groei en de leerervaringen. 
 
De onafhankelijke opstelling van de Autonomen zien we ook terug in hun omgang met het 
stigma dat op prostitutie rust. Zij zijn zich er zeer bewust van, zetten veel vraagtekens bij de 
norm die de maatschappij stelt en stellen zichzelf veel vragen over hun eigen positie ten 
opzichte van die norm. Zij herkennen het stigma op prostitutie als een maatschappelijk 
fenomeen en staan op basis hiervan boven op dat stigma gebaseerde aantijgingen. Beledigingen 
of snelle conclusies van anderen proberen zij op deze manier naast zich neer te leggen. 
Uiteraard realiseren zij zich dat het stigma hen kan raken en soms ook daadwerkelijk raakt, 
maar dit proberen zij te relativeren door het zo min mogelijk persoonlijk op te vatten. Deze 
respondenten hebben een helikopterview als het gaat om het stigma op prostitutie: ‘mensen 
weten niet beter’. De Autonomen I voelen zich wel geconfronteerd met het stigma dat op 
prostitutie rust, maar tegelijkertijd begrijpen zij dit ook en kunnen zij het plaatsen. Hiermee 
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kunnen zij het stigma relativeren en maken zij er geen zelfverwijt van. Hiertoe zijn zij in staat, 
omdat zij een stevige buffer hebben opgebouwd in de vorm van een betrouwbaar en 
ondersteunend (hoewel over het algemeen niet zeer groot) netwerk. De Autonomen I ervaren 
het feit dat prostitutie een gestigmatiseerd beroep is als een pré voor hun persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Zij hebben het idee dat zij juist hierdoor meer geleerd hebben dan zij in ander 
werk zouden hebben gedaan. Ook de Autonomen II relativeren het stigma, maar vanuit een 
ander standpunt. Zij benadrukken de hypocrisie en de dubbele moraal in de samenleving en 
nemen als gevolg daarvan een zakelijke, soms wat cynische houding aan. De respondenten uit 
dit subprofiel zijn, na de prostitutie, vaak meer verbonden gebleven met de wereld van 
prostitutie dan de Autonomen I: hun netwerk is hiermee bijvoorbeeld soms nog verbonden. 
Hun interpretatie van het stigma (‘mensen weten niet beter’) is negatiever dan die van de 
Autonomen I. 
 
6.3.2. Het dilemma opgelost 
Kenmerkend voor de Autonomen is dat zij het persoonlijke dilemma, waarvoor de 
verschillende betekenissen en normen van de reguliere en prostitutiewereld hen stelt, 
‘oplossen’. Voor de Autonomen is het regie houden over hun eigen leven en werk van 
essentieel belang. Op het vlak van hun eigen individuele vrouwelijke carrière zijn de 
Autonomen als het ware ‘individualisten avant la lettre‘. Zij hebben vanaf het begin van hun 
volwassenheid het standpunt ingenomen dat zij hun eigen leven en werk wilden vormgeven. 
Ontwikkeling en onafhankelijkheid zijn, in dat streven, kernbegrippen. Onder de Autonomen 
bevindt zich een aantal oudere vrouwen dat haar keuze voor prostitutie verbindt met 
maatschappelijke, feministische ontwikkelingen in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw 
en met het feit dat het voor vrouwen in die tijd niet gebruikelijk was om een baan te hebben. 
Deze respondenten hebben de periode van de tweede feministische golf bewust meegemaakt. 
Dat speelt een rol in de manier waarop naar prostitutie wordt gekeken. Hoe complex en 
controversieel de verhouding tussen prostitutie en feminisme ook mag zijn (zie hoofdstuk 1), 
deze respondenten voelden zich een onderdeel van een collectieve strijd tegen beperkende 
vrouwbeelden en vertaalden deze naar hun keuze voor prostitutie. Het was een keuze voor 
seksuele en financiële zelfbepaling en een afwijzing van mannelijk dominerende normen op 
het gebied van seksualiteit en werk.  
 
Voor de Autonomen is hun onafhankelijke opstelling belangrijker dan bestaande structuren of 
systemen; zij laten zich hierdoor niet beperken en proberen hun eigen ‘wereld’ te vormen en 
hun eigen voorwaarden te scheppen. Dit gaat de Autonomen I beter af dan de Autonomen II. 
Het streven naar persoonlijke groei van de Autonomen I betekent dat zij veel reflecteren en zich 
afvragen of dat, wat zij in het dagelijks leven doen, ook aan hun (ontwikkelings)behoefte 
voldoet. Dit betekent dat zij hun routines, wanneer het antwoord ontkennend is, willen en 
kunnen veranderen. De Autonomen II, die de nadruk leggen op bestaanszekerheid, zijn minder 
goed in staat te verwoorden waarom zij bepaalde dingen al dan niet doen en minder goed in 
staat hun handelen te veranderen. Wanneer zij iets hebben gevonden waarin zij zichzelf én 
zelfstandig kunnen zijn, blijven zij langer gehecht aan deze keuze en veranderen zij hun 
routines minder gemakkelijk.  
 
Zowel prostitutie als andere beroepen worden door de Autonomen I gekozen vanuit het 
criterium van persoonlijke groei. Prostitutie blijft in dit opzicht, ook nadat zij zijn gestopt, een 
belangrijk onderdeel van de identiteit van de Autonomen I, omdat het voor de eigen 
ontwikkeling is gebruikt. Voor de Autonomen II gelden andere criteria voor het belang dat zij 
blijven hechten aan prostitutie. Zij hebben voor prostitutie gekozen vanuit een financiële 
overweging en hebben soms moeite om diezelfde financiële zelfstandigheid op andere 
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manieren te bereiken. Hierdoor blijft bij de Autonomen II het gevoel een (ex-)prostituee te zijn 
sterker aanwezig.  
 
Net als hun arbeidsbiografie, geven de Autonomen hun liefdesleven zeer individueel en 
zelfstandig vorm. Zij willen weliswaar seks en liefde niet scheiden, maar vertalen dit op een 
eigenzinnige manier. Respondenten van beide subprofielen hechten zeer aan hun eigen 
definities van seksualiteit en liefde, waarbij soms blijkt dat partners dit niet bij kunnen benen 
of willen accepteren.  
Voor de Autonomen I is de ervaring in de prostitutie een gelegenheid geweest om zich te 
verdiepen in het fenomeen seksualiteit en communicatie. Zij zijn seks tijdens het werk in de 
prostitutie gaan beleven als een zeer directe vorm van communicatie en vonden dat zij daarmee 
een bepaalde vorm van liefde konden geven in hun werk. Omdat zij van dichtbij en veelvuldig 
geconfronteerd zijn met de (emotionele) noden van mensen, hebben zij meer compassie en 
begrip voor mensen gekregen. Voor henzelf heeft prostitutie vaak de weg geopend naar een 
positievere seksuele beleving of heeft het seks losgekoppeld van negatieve ervaringen. De 
Autonomen II hebben zich niet zozeer verdiept in de diepere betekenis van seks. Zij zagen seks 
binnen het werk in de prostitutie niet als seks. De respondenten uit dit subprofiel hadden in hun 
beleving alleen in hun privéleven seks, hoewel zij door middel van het werk in de prostitutie 
wel meer seksuele vrijheid hebben bereikt. Voor beide subprofielen geldt dat seksualiteit door 
de ervaring in de prostitutie is ontmythologiseerd. Waar seks een uitdaging was of geheimen 
herbergde, is het magische of spannende ervan verdwenen.  
 
Ook in de wijze waarop de Autonomen met de verschillende vormen van vertrouwen omgaan, 
komen zowel de overeenkomsten voor het profiel als geheel als de verschillen tussen de 
respondenten van de subprofielen naar voren. De Autonomen hebben, overigens net als de 
andere twee profielen, in de prostitutie zelfvertrouwen opgebouwd als gevolg van een 
algemeen gevoel van zekerheid dat zij het wel zullen redden in het leven en een bevestiging 
van hun vrouwelijkheid. Sommige respondenten uit het subprofiel Autonomen II omschrijven 
de ervaring met vertrouwen in de prostitutie als een startpunt voor de verdere ontwikkeling van 
zelfvertrouwen daarna. In die zin vinden zij dat hun ervaring in de prostitutie een 
therapeutische waarde heeft gehad. Maar ook voor deze respondenten, net als voor de andere 
Autonomen, is het niet altijd even gemakkelijk geweest om dit zelfvertrouwen na de prostitutie 
vast te houden en toe te passen in verschillende situaties. In die zin is het zelfvertrouwen lange 
tijd, en bij sommige respondenten nog steeds, contextgebonden geweest.  
 
De Autonomen vinden over het algemeen dat zij door hun werk in de prostitutie meer inzicht 
hebben gekregen in mensen en menselijk gedrag. De Autonomen I verwelkomen dat als een 
uitbreiding van hun mensenkennis en als een persoonlijke verdieping. Hun motto is: ‘mensen 
zijn nu eenmaal zo menselijk´. De respondenten uit dit subprofiel vinden dat zij milder en 
positiever zijn geworden en dat zij meer begrip hebben gekregen voor het mannelijk denken en 
handelen. Ten opzichte van vrouwen is dit juist omgekeerd: de Autonomen I vinden dat zij 
minder argeloos en voorzichtiger ten opzichte van vrouwen zijn geworden. De Autonomen II 
huldigen het motto ´leven en laten leven´ en neigen er soms naar zich terug te trekken en 
onverschilliger te zijn. Zij verharden in hun opvattingen over mannelijk gedrag en gaan meer 
uit van hun eigenbelang wanneer zij met mannen omgaan. De respondenten uit dit subprofiel 
identificeren zich met wat vaak als mannelijke waarden wordt omschreven, zoals zakelijkheid 
en eigenbelang. Deze respondenten omschrijven zich ook vaak als een ´mannenvrouw´ of, toen 
ze jonger waren, als een ´jongensmeisje´; zij gaan liever of gemakkelijker met mannen om. 
Desondanks hebben zij, door de verharding in hun opvattingen over mannelijk gedrag, minder 
vertrouwen in relaties. Naar vrouwen zijn zij toleranter en positiever geworden. 
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De reguliere en prostitutiewereld kennen verschillende normen en betekenissen. Concluderend 
kan gesteld worden dat de Autonomen zich veel vragen stellen bij deze – vaak – tegengestelde 
normen en betekenissen. Zij zien kans om deze tegengestelde normen en betekenissen te 
integreren in hun identiteit en behouden daarmee een bepaalde autonomie ten opzichte van 
beide werelden. Zij zijn regisseur van hun eigen leven. 
 
6.4. Instrumentalisten 
 
6.4.1. Handelingsstrategie 
De Instrumentalisten bewegen zich relatief gemakkelijk in verschillende omgevingen zonder 
zich daarmee direct te verbinden of te identificeren en zonder dat hun zelfvertrouwen hier 
onder lijdt. Wanneer zij zich in een bepaalde omgeving bewegen, gedragen zij zich naar de 
daar geldende betekenissen en normen, al naar gelang het hun eigen doelen dient en zonder 
zich al te veel af te vragen over die betekenissen en normen. Hiertoe zijn zij ook in staat, als zij 
zich in korte tijd in veel verschillende omgevingen bewegen.  
 
De Instrumentalisten hebben prostitutie doelgericht gebruikt, zonder zich al te veel vragen te 
stellen over de betekenis ervan voor hun identiteit. Hun basishouding is om zich – soms op een 
bijna automatische of routinematige manier – te voegen naar hun omgeving. Wanneer de 
omgeving dit van hen eist, herzien zij hun eigen handelen of passen zij zich aan. Hier zijn zij 
vaardig in en hierdoor heeft de ervaring in de prostitutie, in vergelijking met de andere twee 
profielen, minder invloed gehad op de eigen identiteit. De Instrumentalisten hebben over het 
algemeen een (korte) tijd gebruik gemaakt van prostitutie als beroep. Zowel de keuze om te 
beginnen met het werken in de prostitutie, als de keuze om te stoppen, was instrumenteel. 
Soms ging het erom geld te verdienen om een ander doel te realiseren (bijvoorbeeld meer vrije 
tijd, een particuliere opleiding, drugs of kinderen). Sommige respondenten wilden hun 
nieuwsgierigheid bevredigen, hun grenzen verleggen of zochten een manier om een sterke 
eigen keuze te maken (bijvoorbeeld na een verkrachting of armoede in de jeugd). Op het 
moment dat de prostitutie het doel niet meer diende, hielden de Instrumentalisten ermee op. Dit 
is bij de andere twee profielen veel minder duidelijk en meer diffuus. In dit opzicht is het een 
belangrijke periode voor de respondenten uit dit profiel geweest: het bood haar op een bepaald 
moment wat zij nodig had. Maar het belang van de ervaring is ook niet groter dan dat: het is 
geen geïntegreerd onderdeel geworden van de eigen identiteit en vormt geen belangwekkend 
onderdeel van hun zelfbeeld. Het is een periode die in alle opzichten achter deze respondenten 
ligt.  
 
Dit betekent ook dat de Instrumentalisten in staat zijn om het stigma dat op prostitutie rust op 
grote afstand te houden. Zij onderkennen weliswaar het bestaan van het stigma, maar zij 
betrekken het niet zozeer op hun eigen persoon, of vinden dat het risico te beperken is. Deze 
respondenten zijn van mening dat het stigma bestaat in zoverre iemand het toelaat het als 
stigmatiserend te beschouwen. Het beperken van de risico’s betekent voor hen dat zij een 
nuchtere aanpak hanteren die varieert van ´altijd zorgen dat je er andere dingen naast doet´ tot 
‘het je emotioneel niet aantrekken’ en ´als iemand er wat mee wil doen, moet hij dat vooral 
doen´. De risico´s die de respondenten uit dit profiel verbinden aan prostitutie zijn vooral van 
praktische aard en betreffen gezondheid en veiligheid. De Instrumentalisten worden pas op het 
moment dat zij zelf in de prostitutie werken met het stigma geconfronteerd. Hiervoor was het 
niet hun wereld en hebben zij zich hiermee niet beziggehouden. Op grond van hun eigen 
ervaringen in de prostitutie verwerpen zij dit stigma weer onmiddellijk. Het feit dat zij zich in 
de prostitutie realiseren dat dit stigma wel degelijk bestaat én wordt toegekend, betekent 
overigens wel dat zij hun gedrag hierop aanpassen. Dat betekent dat de Instrumentalisten 
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weliswaar achter hun keuze staan om in de prostitutie te hebben gewerkt, maar zich ook 
realiseren dat de samenleving dit vaak niet accepteert. Dit brengt hen over het algemeen tot het 
besluit om hun ervaring in de prostitutie niet naar buiten te brengen. De Instrumentalisten zien 
het stigma dan ook niet snel als een risico van prostitutie.  
 
6.4.2. Het dilemma omzeild  
Kenmerkend voor de Instrumentalisten is dat zij het dilemma van de reguliere en 
prostitutiewereld ‘omzeilen’. Ook de respondenten uit dit profiel die hun handelen goed onder 
woorden kunnen brengen, zijn vanuit hun instrumentele basishouding sterk gericht op 
aanpassing en minder op de reflectie op of het uitspreken van de motieven hiervoor. Dit kan te 
maken hebben met het zelfvertrouwen waarmee de Instrumentalisten zich kunnen bewegen in 
verschillende contexten en het vertrouwen in de mensen om hen heen, waardoor de noodzaak 
tot reflectie op (de botsingen die ontstaan in) het alledaags handelen minder groot is. De 
respondenten uit dit profiel hadden, in tegenstelling tot de twee andere profielen, geen 
problemen om het in de prostitutie ontwikkelde vertrouwen ook daarna vast te houden en mee 
te nemen naar andere situaties. Waar de twee andere profielen aangeven na hun ervaring in de 
prostitutie positiever of negatiever over mensen te denken, geldt dit niet voor de 
Instrumentalisten: hun mensbeeld blijft vrij neutraal. Het motto van de Instrumentalisten is dan 
ook: ‘mensen zijn mensen’, zonder dat hier de empathische noot van de Autonomen in 
doorklinkt. De Instrumentalisten geven aan dat het belang dat zij hechten aan zelfstandigheid 
en onafhankelijk is verbonden met de verandering in hun mensbeeld. Waar hun mensbeeld 
voor de prostitutie bijna positief-naïef was te noemen, is dat na de ervaring in de prostitutie 
meer neutraal geworden en omgezet in het besef dat alle mensen goede en slechte kanten 
hebben. Door dit besef hechten de Instrumentalisten na de prostitutie een groter belang aan 
zelfstandigheid dan daarvoor. Voor de Instrumentalisten is het belang dat zij aan 
zelfstandigheid hechten op dit besef gebaseerd. Anders dan bij de Autonomen is dit belang dus 
niet primair gebaseerd op de eigen identiteit, maar veeleer op de identiteit van anderen.  
 
De Instrumentalisten verbinden hun identiteit minder met hun specifieke beroepsuitoefening 
dan de andere twee profielen: zij identificeren zich hier minder mee. Werk is belangrijk voor 
de Instrumentalisten, maar wanneer zij ander werk vinden dat beter past bij hun behoeften van 
het moment, hebben zij weinig moeite met een overstap naar een andere werksoort of 
werkgever. Het werk in de prostitutie was voor hen een – weliswaar uitdagend – middel tot het 
oplossen van een financieel of andersoortig probleem. Was er, al dan niet toevallig, een andere 
manier voorbij gekomen die tot dezelfde oplossing zou leiden, dan hadden de respondenten uit 
dit profiel daar ook voor kunnen kiezen. In het samenstellen van hun arbeidsbiografie gaan de 
Instrumentalisten uit van zichzelf als individu, van wat zij willen. Hierop passen zij hun 
handelen (en hun curriculum vitae) aan, zonder het gevoel te hebben hun identiteit geweld aan 
te doen. Zij kunnen omgaan met een fragmentarisch zelfbeeld – omgaan met verschillende 
mensen in verschillende netwerken en situaties waarin zij telkens stukjes van zichzelf laten 
zien – zonder het gevoel te hebben zichzelf of hun identiteit geweld aan te doen. 
 
De Instrumentalisten maken een duidelijke scheiding tussen liefde en seks. Tijdens hun werk 
in de prostitutie maakten veel respondenten uit dit profiel, net als de Autonomen II, een 
onderscheid tussen ´werkseks´ en privéseks´. De ´werkseks´ kon dan twee verschillende doelen 
dienen. Voor een aantal respondenten uit dit profiel betekende prostitutie en de seks in het 
werk simpelweg werk, zonder enige bijbedoeling of bijsmaak. Voor het andere deel betekende 
de ´werkseks´ het uitdagen van de eigen seksualiteit en het streven naar seksuele 
onafhankelijkheid, verwant aan het zich eigen maken van seksualiteit van het subprofiel 
Autonomen II. In beide gevallen was het feit, dat de Instrumentalisten zonder problemen een 
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scheiding tussen seks en liefde kon maken, essentieel. Onder de respondenten in dit profiel 
bevindt zich tevens een aantal mensen dat voor de prostitutie al een duidelijke scheiding had 
aangebracht tussen seks en liefde en hun relaties ook op die manier vorm gaf. De ervaring in de 
prostitutie heeft dit niet veranderd. De Instrumentalisten ‘geloven’ meer in een relatie dan de 
respondenten uit de andere profielen. Dat is ook zichtbaar in het feit dat in dit profiel bijna alle 
respondenten een relatie hebben, in tegenstelling tot de andere twee profielen waar dat voor 
minder dan de helft van de respondenten het geval is.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat de Instrumentalisten zich niet al te veel vragen stellen bij 
de – vaak – tegengestelde normen en betekenissen van de reguliere en prostitutiewereld. Zij 
bewegen zich instrumenteel in beide werelden. Als zij tegen het dilemma aanlopen, zoeken zij 
daarvoor een praktische oplossing en passen zij zich flexibel aan.  
 
6.5. Ambivalenten 
 
6.5.1. Handelingsstrategie 
De Ambivalenten kenmerken zich door het feit dat zij een voortdurende afweging maken tussen 
hun eigen houding en wijze van handelen en die van mensen om hen heen. Zij kunnen zich 
goed verplaatsen in de standpunten van andere mensen. In de identiteitsontwikkeling van de 
Ambivalenten speelt een continue spanning tussen wat door anderen (ouders, familie, media) 
wordt overgedragen enerzijds en hun eigen gedachten hierover – die zij mede als gevolg van 
hun ervaringen in de prostitutie hebben ontwikkeld – anderzijds. De Ambivalenten 
identificeren zich met hun omgeving, maar vinden tegelijkertijd ook hun eigen, soms 
afwijkende opvattingen, van belang. Zij zijn, als het om hun eigen identiteit gaat, zowel 
afhankelijk van hun eigen goedkeuring als van die van hun omgeving. Bij de respondenten uit 
dit profiel voeren tegenstrijdige gevoelens over de ervaring in de prostitutie de boventoon. De 
keuze om te stoppen is vaker dan bij de andere profielen negatief gemotiveerd: het ging niet 
meer, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk. De Ambivalenten hebben moeite gedaan of doen dit 
nog steeds, om zowel de positieve als de negatieve aspecten van hun ervaring in de prostitutie, 
als ook de reacties van anderen hierop, te integreren. Dit gaat hen echter moeilijk af. Hierdoor 
blijven zij heen en weer pendelen tussen de verschillende betekenissen en normen van de 
reguliere en prostitutiewereld. In dit opzicht is de ervaring in de prostitutie voor hen nog steeds 
een belangrijk, actueel, maar vaak ook problematisch onderdeel van hun identiteit. 
 
De Ambivalenten I blijven zoeken naar een evenwicht tussen de twee werelden. Zij zijn 
reflectief van aard: ze staan veel stil bij wat de prostitutie met hen heeft gedaan en de invloed 
die het op hen heeft gehad. Zij kunnen dit goed verwoorden. Maar ook zijn zij zeer gehecht aan 
de routines, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid of relaties, zoals zij die vroeger hebben 
geleerd. Ook over hun ervaring in de prostitutie en over prostitutie als fenomeen, hebben zij 
van meet af aan ambivalentie gevoeld. Zij wikken en wegen en zoeken naar argumenten van 
verschillende zijden. Hun eigen mening kan positief en negatief zijn naargelang de stemming, 
de informatie, de gesprekken, het gezelschap en, belangrijker, de mate van acceptatie van hun 
eigen ervaring. Het evenwicht is een blijvende zoektocht. De Ambivalenten II kennen deze 
ambivalentie en zoektocht ook, hoewel minder uitgesproken, maar zijn uitgekomen bij een 
overwegend negatief oordeel over prostitutie en hun eigen ervaring hierin. De respondenten uit 
dit subprofiel vonden bij nader inzien de tijd die zij in de prostitutie hebben doorgebracht 
bittere noodzaak, een verkeerde keuze of verspilling van tijd. Op deze wijze zoeken zij een 
uitkomst voor hun ambivalente gevoelens. Omdat zij hun ervaring in de prostitutie niet uit 
kunnen wissen, wordt hun ambivalentie niet opgelost en blijft dit dus een rol spelen. Hoewel 
zij hun ervaring in de prostitutie afwijzen, kunnen zij niet doen alsof het nooit is gebeurd. Hun 
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handelen is wel degelijk beïnvloed door de prostitutie. Er is geen weg terug naar de situatie van 
vóór de prostitutie, hoe graag zij dit ook zouden willen.   
 
De Ambivalenten hechten van de drie profielen de meeste waarde aan het oordeel van hun 
omgeving. Dit vertaalt zich in de wijze waarop zij omgaan met het stigma dat op prostitutie 
rust. Zij worden persoonlijk geraakt door het stigma en betrekken het op zichzelf. Het 
subprofiel Ambivalenten I bevindt zich in het spanningsveld tussen het feit dat zij het werk, het 
leven eromheen en het geld spannend vond en het feit dat de reguliere wereld prostitutie 
afwijst. Het stigma op prostitutie is door hen sterk geïnternaliseerd. De ambivalentie is 
permanent aanwezig. Zij voelen sterk de druk om ‘normaal’ te functioneren in de 
maatschappij. Maatschappelijk geslaagd zijn en maatschappelijke acceptatie (het een hangt 
voor hen samen met het ander) is belangrijk voor hen. Omdat prostitutie maatschappelijk 
afgekeurd wordt, hebben deze respondenten moeite met de integratie van de ervaring in de 
prostitutie in hun zelfbeeld, hoewel zij zelf wel degelijk positieve aspecten zien aan hun tijd in 
de prostitutie. Het subprofiel Ambivalenten II heeft het negatieve stigma volledig overgenomen 
en geïnternaliseerd. Zij wijst prostitutie af en vond tijdens het werk alleen het machtsaspect en 
het geld aantrekkelijk. Verder beschouwen de respondenten uit dit subprofiel prostitutie nu als 
een schijnwereld waarin het draait om leugens en toneelspel. De Ambivalenten II hebben een 
slecht gevoel over hun ervaring in de prostitutie en ervaren gevoelens van woede, walging, 
schaamte en leugenachtigheid. De respondenten uit beide subprofielen beschouwen het stigma 
op prostitutie als een groot risico. Een ander belangrijk risico zien zij in het gevaar dat 
prostituees zichzelf verliezen. Zij leggen de nadruk op de emotionele risico´s van prostitutie in 
de vorm van het niet meer herkennen en bewaken van grenzen, het goed omgaan met macht en 
onmacht binnen de prostitutie en het veranderen van de visie op en het gevoel over seksualiteit, 
mannen en relaties. Daarnaast zien zij vervreemding of een zelfgekozen maatschappelijke 
uitsluiting als een risico. De Ambivalenten I zien dit als risico’s, die ook te voorkomen zijn; de 
Ambivalenten II beschouwen dit als een praktisch onvermijdelijk aspect van het werk.   
 
6.5.2. Het dilemma blijft 
Kenmerkend voor de Ambivalenten is dat het dilemma, waarvoor de reguliere en 
prostitutiewereld hen stelt, ‘blijvend’ is. De Ambivalenten blijven, wanneer zij in de prostitutie 
gaan werken, lang vasthouden aan betekenissen en normen uit de reguliere wereld. Tijdens hun 
werk verandert hun visie op een aantal onderwerpen en soms, vooral bij de Ambivalenten I, 
ook hun handelen. Toch kiezen de Ambivalenten I wanneer zij zijn gestopt met de prostitutie, 
grotendeels weer voor de reguliere betekenissen en normen. Desondanks blijven zij zich 
vragen stellen en zich bezighouden met de betekenissen en normen die zij in de prostitutie 
hebben geleerd en proberen zij deze te integreren in hun identiteit. De Ambivalenten II lukt het 
zowel tijdens als na de prostitutie niet om de reguliere wereld los te laten. Dit betekent dat zij 
tijdens hun werk in de prostitutie telkens tegen een morele grens aanlopen: zij zijn het niet eens 
met wat zij doen. Na de prostitutie keuren zij dientengevolge hun eigen ervaring in de 
prostitutie af, met gevoelens van teleurstelling en verbittering als gevolg. De Ambivalenten I 
proberen wel hun nieuwe denkbeelden te integreren in hun handelen, maar blijven zich 
tegelijkertijd meten aan de maatstaven van de reguliere wereld. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
zij door hun ervaring in de prostitutie een ander beeld hebben ontwikkeld van status, maar het 
tegelijkertijd na de prostitutie toch willen ‘maken’ in de maatschappij, die vaak uitgaat van de 
oude definitie van status (goede baan, goed inkomen, et cetera). Op beroepsmatig gebied wordt 
dit versterkt door het feit dat bij de Ambivalenten, net als bij de Autonomen, de eigen identiteit 
sterk verbonden is met het beroep dat zij uitoefenen. De combinatie van dit arbeidsethos én het 
feit dat de Ambivalenten vooral betekenissen en normen van de reguliere wereld aanhangen, 
maakt dat het voor hen moeilijk is om prostitutie als een beroep te zien. Het feit dat de 
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Ambivalenten de betekenissen en normen van de reguliere wereld als referentiekader blijven 
gebruiken, houdt in dat zij moeite hebben met de nieuwe visie die zij door hun werk in de 
prostitutie ontwikkelen. Hierdoor lukt het niet deze nieuwe visie te vertalen naar het eigen 
handelen en krijgt de nieuwe visie vaak een negatieve interpretatie. Dit geldt overigens voor de 
Ambivalenten II sterker dan voor de Ambivalenten I.  
 
Het zelfvertrouwen dat de Ambivalenten opbouwen tijdens hun werk in de prostitutie kunnen 
zij moeilijk vertalen naar andere situaties. Daarnaast maken veel respondenten in dit profiel 
melding van een flinke daling in het zelfvertrouwen wanneer zij stoppen met werken in de 
prostitutie. Voor de Ambivalenten II is hun zelfvertrouwen voornamelijk verbonden aan de 
macht die zij voelden over hun klanten. Hun zelfvertrouwen is dus verbonden aan een voor de 
prostitutiewereld kenmerkende machtsrelatie en dus niet primair aan de eigen persoon. 
Wanneer deze machtsrelatie namelijk wegvalt, valt ook het zelfvertrouwen weg. Veel andere 
respondenten noemen macht ook een aantrekkelijk aspect van het werk, maar plaatsen dit 
minder centraal. Voor hen is het geen primaire basis voor zelfvertrouwen. Ook het vertrouwen 
dat de Ambivalenten in andere mensen hebben, wordt beïnvloed door het feit dat zij hun 
ervaringen niet goed weten te vertalen in nieuwe handelingen. Zij blijven steken in het 
dilemma en dit doet hun zelfvertrouwen geen goed. Het veranderde mensbeeld dat in het 
vorige hoofdstuk is behandeld, vertalen zij bijvoorbeeld op een negatieve wijze. De 
confrontatie met de harde kanten van mensen heeft geleid tot het motto: ´mensen zijn in 
principe niet te vertrouwen´. Het subprofiel Ambivalenten I ziet hierbij de charme van (sociaal-
maatschappelijke) spelletjes wel in; het aannemen van rollen of houdingen in bepaalde situaties 
(zoals werk) kan deze respondenten nog wel bekoren en wordt door hen niet per se als slecht of 
onecht beoordeeld. Het subprofiel Ambivalenten II voelt zich met name sterk geconfronteerd 
met de slechtheid en onechtheid van mensen en ontleent weinig bekoring aan eventuele 
spelletjes.  
De Ambivalenten verliezen hun respect voor en vertrouwen in mannen. Er is soms sprake van 
minachting en afwijzing. Ten opzichte van vrouwen is er vaak sprake van een bepaalde 
terughoudendheid, maar de Ambivalenten benadrukken wel de kracht van vrouwen.  
 
Ook bij de visie van de Ambivalenten op het gebied van liefde en seksualiteit zien we een 
ambivalente houding. De Ambivalenten vinden seks en liefde verwarrend. Veelal hebben zij er 
redelijke traditionele opvattingen over: het hoort bij elkaar. Door de ervaring in de prostitutie 
hebben zij hier echter ook vraagtekens bij gezet. De Ambivalenten I zoeken bij elkaar passende 
antwoorden, maar dat blijft een zoektocht, of zij nu wel of geen relatie hebben. De 
Ambivalenten II  hadden een traditioneel beeld van de liefde, seks en relaties, voelen zich daar 
overwegend volledig in teleurgesteld en wijzen relaties vaak af. Dat heeft uiteraard ook te 
maken met het geringe vertrouwen in mensen, dat hierboven is beschreven.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat de Ambivalenten zich veel vragen stellen bij de – vaak – 
tegengestelde normen en betekenissen van de reguliere en prostitutiewereld. Zij wikken en 
wegen en blijven zoeken naar een evenwicht waarin zij zich comfortabel voelen. Het lukt hen 
echter niet om de verschillende betekenissen en normen van beide werelden te integreren in 
hun eigen identiteit.  
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6.6. Ter afronding 
In dit hoofdstuk heb ik voor de invalshoek van handelingsstrategieën gekozen om de diversiteit 
aan informatie op een meer algemeen niveau te brengen. Deze handelingsstrategieën zijn 
beschreven als de basishouding van de respondenten ten opzichte van prostitutie en de wijze 
waarop zich deze basishouding uit in het handelen van de respondenten in verschillende 
situaties, die door de prostitutie zijn beïnvloed.  
 
De basishouding van de respondenten is omschreven als autonoom, instrumenteel of 
ambivalent. Hierbij verschilt de invulling bij twee profielen - de Autonomen en de 
Ambivalenten – waardoor bij deze twee profielen subprofielen zijn onderscheiden. De 
handelswijzen ten opzichte van verschillende onderwerpen en in verschillende situaties, 
worden door de profielen verschillend ingevuld. Zo relativeren de Autonomen het stigma, 
distantiëren de Instrumentalisten zich ervan en identificeren de Ambivalenten zich met het 
stigma. De Autonomen integreren prostitutie in de eigen identiteit, de Instrumentalisten 
brengen een scheiding aan tussen hun identiteitsontwikkeling en de ervaring in de prostitutie en 
de Ambivalenten twijfelen hiertussen. De Ambivalenten en Autonomen spiegelen zich aan de 
betekenissen en normen uit de reguliere en prostitutiewereld; de Instrumentalisten niet. De 
Ambivalenten zien geen kans om de betekenissen en normen waaraan zij zich spiegelen te 
integreren, waar de Autonomen dit wel kunnen.  
 
Met dit hoofdstuk sluit ik het onderzoeks- en analysedeel van deze studie af. In het volgende 
hoofdstuk kijk ik terug op mijn onderzoek en een aantal essentiële keuzes die ik als 
onderzoeker gemaakt heb.  
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Hoofdstuk 7 Slotbeschouwing 
 
7.1. Inleiding 
Deze studie is gebaseerd op de levensverhalen van veertig ex-prostituees. Deze 
levensverhalen zijn theoretisch geduid met de structuratietheorie van Giddens, een algemene 
theorie over menselijk handelen en de relatie tussen individueel handelen en sociale 
structuren. Daarnaast is gebruik gemaakt van de maatschappij-theoretische analyses van 
Giddens en Beck, waarin begrippen als identiteitsontwikkeling, liefde, seksualiteit en intieme 
relaties in een maatschappelijk perspectief worden geplaatst. Deze elementen zijn in het 
vorige hoofdstuk uitgemond in een typologie, die een onderscheid maakt in verschillende 
handelingsstrategieën van ex-prostituees. Hiermee is, binnen het kader van deze studie, een 
afgerond geheel gepresenteerd.  
 
In dit hoofdstuk kijk ik terug op mijn onderzoek. Hierbij stel ik mijzelf twee vragen. De eerste 
vraag is welke conclusies ik kan trekken over de wijze waarop ik mijn onderzoek heb 
ingericht. Hierbij ga ik vooral in op de vraag wat het mij heeft opgeleverd om te werken met 
een analyse van levensverhalen van ex-prostituees en deze te verbinden met de hierboven 
genoemde theorieën. Deze vraag wordt in de eerste paragraaf beantwoord. De tweede vraag is 
of de onderzoeksresultaten aanleiding geven om aanbevelingen te doen voor 
beleidsontwikkeling. Dit zal ik in de tweede paragraaf behandelen.  
 
7.2. Concluderende opmerkingen over het onderzoek 
Ik begon deze studie met de algemene vraag wat de invloed is van prostitutie op het dagelijks 
leven van ex-prostituees en de wijze waarop deze invloed zichtbaar wordt in hun handelen. 
Deze vraag heb ik geprobeerd te beantwoorden aan de hand van levensverhalen als cruciale 
informatiebron. Uit de informatie die ik in deze studie heb gepresenteerd, concludeer ik dat ik 
kennis heb kunnen toevoegen aan de bestaande kennis over (ex-)prostituees. Dit te meer, 
omdat ik eerder in deze studie heb aangegeven dat er weinig wetenschappelijke literatuur 
beschikbaar is over ex-prostitutie en dat er zeer weinig onderzoek is gedaan, waarin aan ex-
prostituees zelf is gevraagd naar hun ervaringen (zie hoofdstuk 1). Door dit wel te doen, heb 
ik meer en nieuwe informatie over ex-prostituees kunnen geven.  
 
Dit is mijns inziens niet de enige bijdrage aan de kennisontwikkeling over dit onderwerp. 
Deze studie laat op verschillende momenten zien dat de kennis over de invloed van prostitutie 
op het handelen van een individu en de (nieuwe) inzichten die deze kennis oplevert voor het 
handelen, alleen bij de respondenten zelf verkregen kan worden. De informatie die ik uit de 
verschillende gesprekken kreeg en de wijze waarop ik deze informatie verwerkte, heb ik 
telkens opnieuw aan de respondenten voorgelegd met de vraag of dit herkenbaar was en 
aansloot bij hun ervaren werkelijkheid. Hierdoor ben ik in staat geweest om oog te hebben en 
te houden voor de rijkdom in de verhalen van de respondenten: de samenhang, de 
complexiteit en de nuances. Ik wilde het negatief geformuleerde uitgangspunt uit hoofdstuk 1 
– niet te vervallen in dualismes die geen recht doen aan de werkelijkheid van ex-prostituees – 
positief vertalen. Hiervoor moest ik recht doen aan de werkelijkheid in al zijn complexiteit, 
die met name tot uitdrukking komt in de dagelijkse handelingspraktijk van ex-prostituees. Dit 
veronderstelt een methodische aanpak, waarbij de verhalen van ex-prostituees en de manier 
waarop zij nadenken over hun eigen werkelijkheid centraal staat. Hoe belangrijk dit is laten de 
volgende twee voorbeelden zien, waarin duidelijk wordt op welke manier ik als onderzoeker 
een niet adequate ‘afslag’ in mijn onderzoek had genomen, als ik hierin niet was gecorrigeerd 
door de respondenten. Zo nam ik bij de start van mijn onderzoek arbeid en de heroriëntatie op 
ander werk als uitgangspunt. Door de feedback van de respondenten bleek dat ik dit 
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uitgangspunt op twee manieren niet kon handhaven. Het begrip heroriëntatie geeft in dit kader 
een tegenstelling weer: de overstap van het een (prostitutie) naar het ander. Dat werd in de 
alledaagse handelingspraktijk van de respondenten zo niet beleefd. Daarbij bleek de invloed 
van prostitutie meer divers en diffuus dan alleen weer te geven vanuit een arbeidsperspectief. 
Zo kwam ik, vanwege het feit dat de onderzochten aangaven dat mijn interpretatie van hun 
werkelijkheid te beperkt was, uiteindelijk uit bij het begrip handelingsstrategie. In de 
invulling van dit begrip was wel ruimte voor de manier waarop de respondenten de invloed 
van prostitutie hebben beleefd. Het bood daarnaast ruimte voor de continuïteit van hun 
geleefde leven en identiteitsontwikkeling. Een tweede voorbeeld is de invulling van het 
profiel van de Instrumentalisten, naast dat van de profielen van Autonomen en Ambivalenten. 
Bij de laatste twee profielen bleek het zowel empirisch als theoretisch noodzakelijk om twee 
subprofielen te onderscheiden. Theoretisch doorredenerend zou het mooi zijn geweest als het 
profiel Instrumentalisten ook twee subprofielen had gekend. Echter, keer op keer bleek dat dit 
een geforceerd onderscheid was wanneer ik het confronteerde met de verhalen van de 
Instrumentalisten en de terugkoppeling die ik van hen kreeg. Juist bij dit profiel bleek, zoals 
uiteindelijk in het vorige hoofdstuk is weergegeven, dat een indeling in twee subprofielen niet 
adequaat was.  
Hoewel het geen eenvoudige opgave was om mijn onderzoeksopzet en –resultaten telkens 
voor te leggen aan de respondenten en ook daadwerkelijk iets te doen met hun reacties, kan ik 
concluderen dat deze aanpak mij heeft behoed voor een al te eenzijdige interpretatie van mijn 
kant.  
 
De structuratietheorie heeft de basis gelegd om op de wijze zoals hierboven is beschreven 
onderzoek te doen. De theorie biedt concepten om de dagelijkse handelingspraktijk van de 
respondenten genuanceerd en gedifferentieerd weer te geven. Door het feit dat de 
structuratietheorie een handelingstheorie is, met als centraal uitgangspunt actorschap in zijn 
maatschappelijke context, wordt inzichtelijk dat de respondenten hun ervaringen in de 
prostitutie vertalen in de manier waarop zij zich in hun dagelijks leven bewegen, de manier 
waarop zij met verschillende onderwerpen omgaan en de wijze waarop zij met anderen 
omgaan. Het gebruik van deze theorie heeft mij in staat gesteld om zowel recht te doen aan de 
handelingsbekwaamheid van de respondenten, als aan de verschillende wijzen waarop de 
respondenten omgaan met hun ervaring in de prostitutie en dit vertalen in hun handelen. Ik 
heb hierdoor het handelen van de respondenten theoretisch kunnen expliciteren, op deze wijze 
van betekenis kunnen voorzien en de basis kunnen leggen voor mijn typologie.  
Naast de structuratietheorie als handelingstheorie, heeft het gebruik van de maatschappij-
theoretische analyses van Giddens en Beck laten zien dat de respondenten zich actief verstaan 
met maatschappelijke ontwikkelingen. Deze theorieën beschrijven voor welke 
(handelings)opgaven mensen in de huidige tijd worden gesteld en bieden concepten waarmee 
duidelijk kan worden gemaakt dat ex-prostituees zich actief bezighouden dit soort opgaven. In 
dat verband is in hoofdstuk 4 aangegeven dat in de visie van Giddens en Beck de grondslagen 
van onze samenleving moeten worden herzien, omdat zij in veel gevallen ineffectief zijn en 
niet aansluiten op individuele en maatschappelijke ontwikkelingen. De manier waarop de 
respondenten uit de drie profielen omgaan met onderwerpen als identiteitsontwikkeling, 
liefde, seksualiteit, relaties en risico, geeft aanknopingspunten voor gedachtevorming 
hierover. Door de toepassing van de theorie wordt duidelijk dat de respondenten uit dit 
onderzoek intensief geconfronteerd worden met ontwikkelingen rond deze onderwerpen en 
zich misschien wel meer of sneller dan andere mensen of groepen in de samenleving nieuwe 
handelingspatronen aanmeten wanneer het deze onderwerpen betreft. De meerwaarde van het 
gebruik van beide theorieën is dat de respondenten niet buiten of naast de maatschappij 
worden geplaatst als gemarginaliseerde groep, maar er juist middenin.  
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De hiervoor genoemde methodologische en theoretische uitgangspunten van mijn onderzoek 
hebben uiteindelijk geresulteerd in een typologie, die een zekere mate van generalisatie en 
onderscheid tussen respondenten biedt zonder dat daarvoor teruggegrepen hoeft te worden op 
gangbare dualismes. In de typologie wordt niet gesproken in termen van bijvoorbeeld 
slachtoffers of geen slachtoffers. Ik problematiseer niet op voorhand, maar stel ook niet dat 
ex-prostituees op geen enkele wijze ‘last’ hebben van hun ervaring. Ik ga uit van de wijze 
waarop de respondenten het werken in de prostitutie hebben vertaald in hun handelen en wat 
dit betekent voor de manier waarop zij in het leven staan. Dat leidt wellicht tot een minder 
scherp en meer diffuus onderscheid dan op basis van gangbare dualismes vaak gemaakt 
wordt. Er wordt echter wel recht gedaan aan de persoonlijke ervaringen van ex-prostituees, 
aan hoe zij hier mee omgaan en aan de last of het profijt dat zij er in hun dagelijks leven van 
hebben. De onderzoeksresultaten maken inzichtelijk dat er voor de respondenten geen harde 
scheidslijnen bestaan: niet tussen de prostitutie- en reguliere wereld, niet tussen actor- en 
slachtofferschap, niet tussen positieve en negatieve ervaringen in de prostitutie en niet tussen 
individu en omgeving. De typologie maakt duidelijk dat generaliseren mogelijk is, zonder 
terug te hoeven grijpen op dergelijke scheidslijnen en dus zonder de daaraan inherente 
vertekeningen van de genuanceerde en complexe werkelijkheid waarop de analyse betrekking 
heeft.  
 
7.3. Aanbevelingen voor beleid 
Het is niet goed mogelijk om stellige uitspraken te doen over de richting waarin de 
stigmatisering van prostitutie zich zal ontwikkelen. Zo geven de analyses van Giddens en 
Beck op het gebied van individualisering, de samenstelling van de keuzebiografie en de 
democratisering van het liefdesleven reden om te veronderstellen dat de acceptatie van ex-
prostituees, afhankelijk van de partner of de subgroep waarin de ex-prostituee zich begeeft, 
groter zou kunnen worden. Giddens (1992, 63) veronderstelt zelfs expliciet dat door de in 
hoofdstuk 4 geschetste ontwikkelingen van liefde, relaties en seksualiteit, waarbij wederkerig 
seksueel plezier de standaard wordt, het onderscheid tussen respectabele en niet-respectabele 
vrouwen zal wegvallen51. Vanuit een historisch perspectief kan echter bepleit worden dat 
prostitutie altijd heeft bestaan en altijd nieuwe vormen vindt om zich in te manifesteren. Er 
bestaan genoeg theorieën over het moment waarop prostitutie niet meer hoeft te bestaan en 
wat voor soort maatschappij dit vereist, maar het lijkt niet gewaagd om hier vraagtekens bij te 
plaatsen. Daarnaast verbinden Beck en Giddens aan het proces van individualisering een 
morele dimensie. Wanneer wij onze eigen levensstijlen kunnen kiezen, of zelfs moeten 
kiezen, en meer geconfronteerd worden met die van anderen, betekent dit dat morele vragen 
die lange tijd geen onderdeel meer hoefden te vormen van het publieke debat hierin weer 
terugkomen. Giddens (1991, 231) vraagt zich hierbij af hoe wij vooroordelen kunnen 
voorkomen: “How can we remoralise social life without falling prey to prejudice? The more 
we return to existential issues, the more we find moral disagreements: how can these be 
reconciled?” Het is goed denkbaar dat prostitutie een van deze onderwerpen is. Dat er dus 
geen eenduidige richting is aan te geven, betekent dat het des te belangrijker is om na te 
denken over wat dit onderzoek kan bijdragen aan de huidige beleidsontwikkeling over dit 
onderwerp en op welke wijze de individuele (ex-)prostituee gebaat kan zijn bij de praktische 
uitvoering van beleid. Hierbij richt ik mij overigens enkel op beleid dat zich richt op  

                                                
51 De vraag die hij overigens niet beantwoordt, is in hoeverre deze acceptatie alleen zal gelden voor ‘niet-
respectabele’ vrouwen die seksueel plezier centraal stellen en in hoeverre dit ook zal gelden voor vrouwen die 
hun beroep maken van seksueel plezier.  
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(ex-)prostituees en niet op al die andere beleidsvelden binnen dit onderwerp, zoals lokaal 
vergunningenbeleid en dergelijke.  
 
Het centrale uitgangspunt van beleid gericht op ex-prostituees zou moeten zijn dat een  
(ex-)prostituee handelingsbekwaam is en de regie over haar eigen leven voert. Dit wil niet 
zeggen dat niet door advisering, voorlichting of hulpverlening de handelingsbekwaamheid en 
regievoering kan worden versterkt of ondersteund. Tot welke keuzes deze advisering, 
voorlichting of hulpverlening vervolgens leidt, is aan de ‘regisseur’, namelijk de  
(ex-)prostituee zelf. Zo betekende dit in deze studie dat de ene respondent ervoor koos om in 
de prostitutie te gaan werken om regie te krijgen over haar leven, een andere respondent koos 
er juist voor om relatief snel te stoppen en een derde respondent gaf aan niet echt de regie te 
hebben gehad en gebaat te zijn geweest bij ondersteuning om haar handelingsbekwaamheid te 
vergroten. Geen van de bovenstaande, of andere, keuzes zou in beleidsontwikkeling 
uitgesloten of extra gestimuleerd moeten worden. Uit dit onderzoek is gebleken dat het alleen 
mogelijk is om met de individuele ex-prostituee samen te bepalen wanneer zij het gevoel 
heeft de regie over haar leven te hebben. Dit pleit voor een interactieve wijze van uitvoering 
geven aan het beleid.  
 
Een drietal specifieke conclusies uit dit onderzoek ondersteunt het belang van regievoering en 
handelingsbekwaamheid. In paragraaf 5.2.2. is aangegeven dat de ervaring in de prostitutie 
voor iedere respondent een beroep doet op het ontwikkelen van een eigen normbesef en een 
eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Wanneer beleidsontwikkeling aansluit op dit gegroeide 
eigen normbesef en besef van eigen verantwoordelijkheid, zal dit herkend worden door  
(ex-)prostituees52. Dit is daarmee een belangrijke voorwaarde om voor hen van betekenis te 
zijn. Ten tweede blijkt dat de respondenten die zichzelf beschouwen als een handelend 
subject, dat invloed heeft op haar leven in plaats van dat zij een slachtoffer is (van opvoeding, 
verkeerde keuzes, verkeerde mensen, de maatschappij, et cetera), beter om kunnen gaan met 
hun ervaring in de prostitutie en zich beter kunnen handhaven in de maatschappij. In dit 
onderzoek geldt dit vooral voor de Autonomen I, de Instrumentalisten en de Ambivalenten I . 
De Autonomen II en de Ambivalenten II zetten op verschillende wijzen vraagtekens bij 
zichzelf als handelend subject, of de wijze waarop zij zichzelf kunnen handhaven in de 
maatschappij. Ten derde moet vervolgonderzoek uitmaken of er iets te zeggen is voor het 
volgende argument. Mijn uitgangspunt in deze studie is geweest dat de respondenten zelf een 
keuze hebben gemaakt voor het werken in de prostitutie. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de 
definitie van vrijwilligheid aan de respondenten zelf is gelaten. Dit uitgangspunt betekent niet 
dat er geen verslaafde of (oorspronkelijk) tot prostitutie aangezette of gedwongen vrouwen 
deel hebben uitgemaakt van deze studie. Een voorzichtige constatering uit deze studie is dat 
het gevoel een keuze te hebben gemaakt (in plaats van het gevoel geen keuze te hebben 
gehad), voor een aantal vrouwen dat gedwongen of verslaafd in de prostitutie werkte van 
groot belang is geweest voor de wijze waarop de ervaring in de prostitutie wordt geplaatst. 
Wanneer deze vrouwen het gevoel hebben een keuze te maken, zoals Nynke bijvoorbeeld 
beschrijft in paragraaf 5.2.1., geven zij zichzelf daarmee de mogelijkheid om regie te voeren 
over hun eigen leven en hun ervaring in de prostitutie actief te plaatsen in hun identiteit en 
leven. De oproep van veel prostituees en zelforganisaties als de Rode Draad en het PIC om, 
bijvoorbeeld in de hulpverlening aan (ex-)prostituees, uit te gaan van de kracht van vrouwen 

                                                
52 Wanneer dit besef van eigen verantwoordelijkheid en zelfbepaling niet bewust wordt aangegaan, maar als een 
onverwacht effect voortvloeit uit de ervaring in de prostitutie – zoals bij de Ambivalenten II – is er behoefte aan 
begeleiding of hulpverlening om dit (het gevoel dat je zelf verantwoordelijk bent voor invulling van je leven) te 
integreren in de identiteit. 
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die- hetzij vrijwillig, hetzij onvrijwillig – in de prostitutie zijn gaan werken, wordt bevestigd 
door deze constatering.  
 
Het bovengenoemde centrale uitgangspunt van beleid kan verder worden uitgewerkt door, 
wanneer er aan voorlichting, advisering of hulpverlening voor ex-prostituees wordt gedaan, 
een perspectief te hanteren op de levenssamenhang van de individuele (ex-)prostituee. Twee 
conclusies uit dit onderzoek dragen bij aan dit beleidsuitgangspunt. Als eerste blijkt uit dit 
onderzoek dat de wijze waarop en de mate waarin prostitutie risico’s met zich meebrengt voor 
een (ex-)prostituee afhankelijk is van de persoonlijke capaciteiten van de persoon om hiermee 
om te gaan: de handelingsstrategie. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat prostitutie zowel 
persoonlijke als maatschappelijke (individualiserings)risico’s met zich mee kan brengen. De 
persoonlijke risico’s betreffen de mate van vertrouwen in zichzelf en anderen, de positieve of 
negatieve verandering van het mensbeeld en de samenstelling van het netwerk. De 
maatschappelijke risico’s betreffen het dubbelleven, het feit dat als gevolg hiervan het 
geleerde beroepsmatig (buiten de prostitutie) niet tot moeilijk te ‘vertalen’ is en uiteraard het 
stigma dat prostitutie aankleeft. De manier waarop de ervaring uiteindelijk uitwerkt in het 
leven van een ex-prostituee, is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop zij met 
deze verschillende risico’s omgaat. Zo is uit dit onderzoek gebleken dat de Autonomen, de 
Instrumentalisten en de Ambivalenten heel verschillend omgaan met de verschillende risico’s.  
Ten tweede blijkt dat het stigma dat aan prostitutie verbonden is, door de verschillende 
respondenten heel verschillend geïnterpreteerd en geplaatst wordt. Sommige respondenten uit 
dit onderzoek hebben met hun werk in de prostitutie een bewust risico genomen: het was een 
‘statement’ voor zichzelf, een uitdaging. Voor hen was de prostitutie, naast een manier om 
geld te verdienen, óók een keuze voor zelfbeschikking in een tijd waarin economische en 
seksuele zelfstandigheid en het scheppen van een eigen (arbeids- en keuze-)biografie nog niet 
vanzelfsprekend waren voor vrouwen. Zij realiseerden zich dat het stigma bestaat en hebben 
hun keuze gedeeltelijk daarop gebaseerd. Andere respondenten voelden zich veel meer 
‘plotsklaps’ geconfronteerd met het stigma, identificeerden zich hiermee en hadden moeite 
om zich hierin een comfortabele positie te verwerven. Het is dus pas mogelijk om te bepalen 
op welke wijze het stigma dat verbonden is aan prostitutie invloed heeft op een  
(ex-)prostituee, als dit wordt geplaatst in de levenssamenhang en handelingsstrategie van die 
(ex-)prostituee.  
 
Een interessante vraag in dit kader is op welke wijze de huidige (groepen) prostituees zich 
verstaan met het stigma dat aan prostitutie verbonden is en of dit stigma zelf anders wordt 
ervaren. Zo werd in een onderzoek in 2002 (Veldkamp) naar het imago van de 
prostitutiebranche vastgesteld, dat de door hen geïnterviewde Nederlanders prostituees 
grotendeels als zielig of als slachtoffer bestempelen. Dit staat haaks op de interpretatie van 
een aantal respondenten uit dit onderzoek. De vraag is dan: Wanneer het stigma op prostitutie 
verandert, verandert dan ook de waarde die het heeft voor ex-prostituees? Verdwijnt het 
‘positieve’ aspect van het stigma door zowel actuele ontwikkelingen op het gebied van 
arbeid(sbiografie), identiteitsontwikkeling, relaties en intimiteit enerzijds en de 
ontwikkelingen in de prostitutiewereld anderzijds en blijft enkel over dat prostitutie dan 
laaggeschoolde, zich repeterende en weinig uitdagende arbeid is, zoals O’Connell Davidson 
(1998) stelt? 
 
Voor beleidsontwikkeling in het kader van (individuele) voorlichtings-, adviserings- en 
hulpverleningstrajecten kunnen de typologie en handelingsstrategieën worden gebruikt als 
handvatten voor advies, hulp of ondersteuning aan zowel beginnende prostituees als aan 
prostituees die willen stoppen met het werk of zijn gestopt met het werk. Het is weliswaar 
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misschien logisch om bij beleidsontwikkeling uit te gaan van een standaard type prostituee of 
ex-prostituee, maar dit onderzoek laat zien dat dit verre van adequaat en effectief is. Het is 
echter evenmin werkbaar om ieder individueel verhaal van een prostituee of ex-prostituee als 
uitgangspunt voor beleid te nemen. De profielen bieden een kader om de werkelijkheid van 
ex-prostituees zo dicht mogelijk te benaderen. Tevens laten de profielen zien dat niet zozeer 
de reden waarom men gaat werken van belang is. Van groter belang voor de wijze waarop ex-
prostituees hun ervaring in de prostitutie een plaats (kunnen) geven in hun leven, zijn de 
persoonlijke handelingsstrategieën en de positionering in de maatschappij. De typologie kan 
gebruikt worden als instrument om effectiever in te spelen op de verschillende vrouwen die 
kiezen voor prostitutie. Het maakt duidelijk dat niet iedereen in de prostitutie voorgelicht, 
geholpen of geadviseerd hoeft te worden.  
 
Voorlichting en advies aan beginnende prostituees zal slechts een beperkt effect hebben. Uit 
dit onderzoek blijkt namelijk dat prostitutie een interne tegenstelling kent: de risico’s (stigma, 
dubbelleven, effect op zelfgevoel en identiteitsontwikkeling) zijn goed voor te lichten en 
gedeeltelijk te beperken, maar omdat de respondenten hier vaak pas retrospectief bij stilstaan, 
zullen juist de beginners niet altijd open staan voor de adviezen. Desondanks pleit ik toch 
voor voorlichting en advies aan beginnende prostituees. Redenerend vanuit de resultaten uit 
deze studie is het namelijk zinvol – voor de wijze waarop prostituees de ervaring in de 
prostitutie later in hun leven kunnen plaatsen – dat een beginnende prostituee a) zichzelf ziet 
als een handelingsbekwaam subject en b) zo snel mogelijk een proces van reflectie op gang 
brengt over de keuzes die zij maakt. Weet zij wat zij wil bereiken met haar werk in de 
prostitutie en is zij zich bewust van het stigma dat op prostitutie rust? Weet zij wat haar 
handelingsstrategie is en hoe zij aankijkt tegen werk, opleiding, liefde, seksualiteit en relaties? 
Hoe is haar mensbeeld? Welk vertrouwen heeft zij in zichzelf en mensen om haar heen? 
Realiseert zij zich dat het werken in de prostitutie maatschappelijke en persoonlijke risico’s 
met zich meebrengt en realiseert zij zich dat de mate waarin deze risico’s werkelijkheid 
worden in belangrijke mate afhankelijk zijn van de wijze waarop zij zich verhoudt met 
zichzelf, haar omgeving en haar werk? Verder zal benadrukt moeten worden dat de keuze 
voor prostitutie een onomkeerbare keuze is: het is niet iets waarmee iemand kan stoppen en 
vervolgens achter zich kan laten. Het zal een invloed blijven houden: op de manier waarop 
over bepaalde onderwerpen gedacht wordt en op het feit dat het dubbelleven niet over is nadat 
iemand is gestopt met werken. Dit geldt voor alle profielen, hoewel de intensiteit per profiel 
verschilt. In de voorlichting aan beginnende en werkende prostituees zal de nadruk moeten 
liggen op het feit dat de meeste mensen niet hun hele leven in de prostitutie blijven werken en 
dat het stoppen met prostitutie moeilijk is, omdat de oude routines van vóór de prostitutie niet 
meer toepasbaar zijn in de nieuwe situatie waarin de (ex-)prostituee een veranderde visie zal 
hebben op een aantal onderwerpen. Wanneer er geen zicht is op een nieuw perspectief in de 
vorm van opleiding en werk, is de kans des te groter dat zij langer dan zij zelf wil in de 
prostitutie blijft werken. Zowel het geld heeft dan een grotere aantrekkingskracht, als ook 
andere aspecten van het werk. Beleidsmakers, hulpverleners en zelforganisaties die zich 
bezighouden met voorlichting, hulpverlening en advisering, dienen zich te realiseren dat de 
meeste prostituees, wanneer zij willen stoppen, periodes van werkonderbreking of 
onregelmatig werken kennen. In deze periodes staan zij meer open voor nieuwe opleidingen, 
banen of andere ontwikkelingsmogelijkheden dan hiervoor of hierna. Wanneer zij een 
toekomstperspectief hebben buiten de prostitutie, wordt de kans op een (emotionele) terugslag 
kleiner wanneer zij stoppen met het werk in de prostitutie. 
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De combinatie van opleiding en werk in andere sectoren en werk in de prostitutie dient zoveel 
mogelijk gestimuleerd te worden, evenals het opbouwen en onderhouden van een persoonlijk 
netwerk buiten de prostitutie. Met een gevarieerd netwerk zorgt een prostituee ervoor dat zij 
zich wapent tegen persoonlijke individualiseringsrisico’s. Met het combineren van werk in de 
prostitutie met een opleiding of werk buiten de prostitutie, verzekert zij zich tegen 
maatschappelijke individualiseringsrisico’s: opleiding blijft een van de belangrijkste wapens 
op de arbeidsmarkt. Hoewel het opleidingsniveau van ex-prostituees hoger ligt dan dat van 
prostituees53, is het nog steeds lager dan gemiddeld. Zolang de ervaring in de prostitutie niet 
vertaald kan worden op de ‘reguliere’ arbeidsmarkt (stigma), wordt op deze manier de 
overgang naar ander werk en opleiding vergemakkelijkt. Wanneer dit niet gebeurt, kampt de 
ex-prostituee met verouderde werkervaring en is het moeilijker om te solliciteren. Ook 
vermindert de ‘angst voor ontdekking’ tijdens sollicitaties, omdat een tijdsbesteding kan 
worden opgevoerd voor de tijd dat iemand in de prostitutie heeft gewerkt.54  
Er moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle ex-prostituees begeleiding of 
hulpverlening nodig hebben en dat verschillende ex-prostituees een verschillende behoefte 
hebben. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Autonomen I niet snel zelf op zoek gaan naar 
hulpverlening, maar wel in een aantal gevallen baat hebben bij vrijwilligerswerk in deze 
branche of advisering over hoe zij bepaalde zaken (combinatie werk en opleiding) kunnen 
aanpakken. De Autonomen II voelen zich ook niet aangesproken door hulpverlening, daarvoor 
is hun onafhankelijkheidsdrang te sterk, maar hebben wel behoefte aan voorlichting en 
eventuele begeleiding. De Instrumentalisten hebben geen behoefte aan welke vorm van 
ondersteuning dan ook; zij hebben zichzelf ook gedurende de prostitutie verzekerd tegen 
individualiseringsrisico’s. De Ambivalenten I hebben vlak nadat zij zijn gestopt met het werk 
in de prostitutie behoefte aan hulpverlening. Dit kan echter snel omgezet worden in advisering 
of begeleiding. De Ambivalenten II zijn het meest gebaat bij hulpverlening, maar weten 
tegelijkertijd de weg hier naartoe het slechtst te vinden.  
Voor ex-prostituees die behoefte hebben aan hulpverlening, zou deze gericht moeten zijn op 
het versterken of vasthouden van de positieve aspecten uit de prostitutie en het zich wapenen 
tegen de negatieve effecten hiervan. Voor de respondenten geldt immers dat het stoppen met 
prostitutie wordt gezien als een fateful moment, waarbij een aantal respondenten kampt met 
een vermindering van het opgebouwde zelfvertrouwen en zelfbewustzijn (de 
contextgebondenheid van zelfvertrouwen), een klein netwerk en een flink aantal ex-
prostituees enig ongemak voelt wanneer zij zich weer op de ‘reguliere’ arbeidsmarkt begeven. 
De kans op morele en existentiële crises zijn juist op dit moment aanwezig. In al deze 
opzichten is het van belang dat de ervaring in de prostitutie een duidelijke en waardevolle 
plaats heeft gekregen in de eigen identiteit. Zowel Talma (2003) als Leopold e.a. (2001) doen 
verslag van groepssessies en trainingen met (ex-)prostituees, waarbij aandacht is geschonken 
aan deze identiteitsontwikkeling. Uit de resultaten van Leopold blijkt dat de groepstrainingen 

                                                
53 Een aantal respondenten heeft tijdens haar werk in de prostitutie en daarna opleidingen gevolgd, waardoor het 
opleidingsniveau blijft stijgen. Vgl. ook met cijfers van Vanwesenbeeck (1994) over prostituees en cijfers van 
het CBS, statline (http//statline.cbs.nl), Sociale Monitor, Onderwijs, Opleidingsniveau, vrouwen, 2002. 
54 Het verdient aanbeveling om verschillende soorten opleidings- en werkmogelijkheden te inventariseren die 
voor prostituees goed te combineren zijn met hun werk. Dit heeft te maken met de uren die zij in en buiten de 
prostitutie kunnen werken, de tijd die zij kunnen besteden aan een studie, en het type opleiding en het soort werk 
die aansluiten bij – of misschien zelfs aanvullend kunnen werken op – hun werk in de prostitutie. Het is namelijk 
niet gemakkelijk om gemotiveerd te blijven voor ander werk en opleiding naast een intensief beroep als 
prostituee, waar het korte termijn denken wordt gestimuleerd en lange termijn denken wordt ontmoedigd (door 
de aard van het werk en de verdiensten van prostitutie). Deze mogelijkheden zullen ook inzichtelijk moeten 
worden gemaakt en aangeboden moeten worden, samen met voorstellen en eventuele begeleiding hoe dit goed te 
combineren is met het werk in de prostitutie.  
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het zelfbewustzijn en de beroepstrots bij de (ex-)prostituees versterken en hen inzicht geeft in 
het feit dat zij tijdens hun werk in de prostitutie gebruik maken van competenties. Een 
dergelijke training kan een meerwaarde hebben voor (ex-)prostituees. Zo is het ook 
interessant om te onderzoeken in hoeverre de recente ‘uitstap-initiatieven’, zoals die van de 
alliantie tussen het Scharlaken Koord en Randstad HR Solutions of het Prostitutie & 
Gezondheidscentrum, dit soort aspecten meenemen in hun aanpak.  
 
Concluderend richten de beleidsaanbevelingen, die vanuit de resultaten van dit onderzoek 
kunnen worden gedaan, zich op de vormgeving van (lokaal) sociaal beleid voor en op de 
praktische hulpverlening en voorlichting aan (ex-)prostituees. In het eerste geval is de 
aanbeveling gedaan om als centraal uitgangspunt van beleid de stelling te hanteren dat een 
(ex-)prostituee handelingsbekwaam is en de regie over haar eigen leven voert, en om dit vorm 
te geven vanuit een perspectief op de levenssamenhang van de individuele  
(ex-)prostituee. In het tweede geval is de aanbeveling gedaan om hulpverlening en 
voorlichting te diversificeren en te richten op de specifieke handelingsstrategieën van  
(ex-)prostituees.  
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Samenvatting – ‘Dit is het leven’, een studie naar ex-prostituees 
 
In deze studie is een analyse gemaakt van de levensverhalen van vrouwelijke ex-prostituees, 
die vrijwillig in de prostitutie zijn gaan werken. Bij de analyse van deze levensverhalen is 
gebruik gemaakt van de structuratietheorie van Giddens en de maatschappij-theoretische 
analyses van Giddens en Beck. Bij de analyse zijn twee centrale uitgangspunten gebruikt. Ten 
eerste heb ik geprobeerd om niet in dualismes te vervallen. Het denken in elkaar uitsluitende 
tegenstellingen, zoals slachtofferschap óf actorschap dan wel de prostitutiewereld óf de 
reguliere wereld, is namelijk binnen de prostitutieliteratuur een veelvoorkomend fenomeen. Ik 
denk dit mede te voorkomen omdat ik als tweede uitgangspunt de veronderstelling heb 
gehanteerd dat ik geen adequate beschrijving kan geven van ex-prostitutie zonder gebruik te 
maken van de verhalen van ex-prostituees zelf. Met deze twee uitgangspunten heb ik 
voortgebouwd op een lijn die in de jaren negentig van de vorige eeuw is ingezet door een 
aantal onderzoekers. Zij zochten naar manieren om de dualismes tussen actor- en 
slachtofferschap en tussen de reguliere en de prostitutiewereld te overstijgen en wilden een 
geïntegreerde benadering hanteren. Verder sluit het tweede uitgangspunt aan bij mijn 
constatering dat er slechts zeer weinig onderzoek is gedaan naar ex-prostitutie, en er als 
gevolg hiervan weinig bekend is over de wijze waarop ex-prostituees omgaan met hun 
ervaring in de prostitutie. Deze twee uitgangspunten zijn medebepalend geweest voor mijn 
vraagstelling, die zich richt op de vraag welke invloed prostitutie heeft op het dagelijks leven 
van ex-prostituees en de wijze waarop deze invloed zichtbaar wordt in hun handelen. Deze 
centrale vraag is vervolgens verder gespecificeerd in drie deelvragen:  

1. Wat zijn de persoonlijke verhalen van ex-prostituees? 
2. Hoe verlopen structuratieprocessen, bezien vanuit het perspectief van de 

respondenten? 
3. Leveren bovenstaande exercities noties voor een analyse die enerzijds recht doet aan 

de individuele levensverhalen van ex-prostituees en anderzijds aanknopingspunten 
biedt voor algemene beleidsontwikkeling.  

 
Bij het ontwikkelen van de onderzoeksstrategie ben ik uitgegaan van drie kernelementen in de 
structuratietheorie van Giddens, die tevens aansluiten op de twee hierboven genoemde 
uitgangspunten. Het eerste kernelement is dat de structuratietheorie uitgaat van de principiële 
notie dat mensen deskundig en handelingsbekwaam zijn met betrekking tot de onderwerpen 
die hen aangaan. Het tweede kernelement is dat mensen hun sociale werkelijkheid 
reproduceren, en soms produceren. Het derde is dat er, voortvloeiend uit de eerste twee 
kernelemenenten, een evident belang ligt in het expliciteren van de common sense kennis van 
mensen. Deze drie uitgangspunten impliceren een onderzoeksstrategie, die mij zo dicht 
mogelijk bij de beleefde werkelijkheid van de respondenten laat blijven. Ik heb ex-prostituees 
in mijn onderzoek een centrale plaats gegeven en hun verhalen als centrale bron van 
dataverzameling gebruikt. Dit heeft betekend dat ik meerdere interviewrondes met de 
respondenten heb gehouden, waarbij ik de resultaten van voorgaande gesprekken telkens aan 
hen heb voorgelegd. Enerzijds gebeurde dit om de adequaatheid van mijn werk te controleren; 
anderzijds wilde ik op deze wijze de mogelijkheid creëren om verder en dieper te analyseren 
door uitdrukkelijk commentaar te vragen op de resultaten tot dan toe. Uiteindelijk heb ik met 
veertig ex-prostituees meerdere malen langdurig gesproken. Deze gesprekken hadden zowel 
de vorm van een levensverhaal als van vraaggesprekken. De gesprekken toonden dat de 
ervaring in de prostitutie invloed heeft op verschillende facetten van het leven van de ex-
prostituees, zoals hun visie op (zelf)vertrouwen, relaties, liefde, seksualiteit, werk en hun 
mensbeeld. In de loop van de gesprekken bleek ik groepen van overeenkomstige opvattingen 
en attitudes van de respondenten ten opzichte van hun ervaring in de prostitutie te kunnen 
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onderscheiden. Deze onderscheiden groepen heb ik vastgelegd in geconstrueerde 
levensverhalen: levensverhalen waarbij interviewfragmenten van verschillende respondenten 
zijn samengevoegd tot één, voor hen kenmerkend, levensverhaal. Hiermee geef ik in het boek 
een eerste beeld van hoe de respondenten praten over hun eigen werkelijkheid, leven en 
ervaringen. De samenhang die uit de levensverhalen naar voren komt, kan ik door deze 
presentatievorm bewaren. De respondenten is gevraagd of zij zich konden herkennen in de 
geconstrueerde levensverhalen.  
 
Na deze eerste bewerking van het empirisch materiaal, is in deze studie vervolgens de 
theoretische basis gelegd voor nadere analyse. Deze theoretische basis bestaat als eerste uit de 
structuratietheorie van Giddens, als algemene theorie over menselijk handelen en de relatie 
tussen individueel handelen en sociale structuren. Daarnaast ga ik in op maatschappij-
theoretische analyses van Giddens en Beck over identiteitsontwikkeling en onderliggende 
noties, zoals seksualiteit, liefde, relaties, vertrouwen en risico. De structuratietheorie is 
beschreven aan de hand van drie kernbegrippen uit deze theorie, die het handelen van 
individuen inzichtelijk maken en ogenschijnlijke tegenstellingen een plaats bieden. Het eerste 
kernbegrip gaat in op de onlosmakelijke verbondenheid van individueel handelen en sociale 
structuren. Ten tweede wordt er aandacht besteed aan de vraag wat er in de hedendaagse 
samenleving nodig is om als competente actor te handelen. Kennis en het toepassen van 
nieuwe kennis of informatie in het handelen zijn hierbij sleutelbegrippen. Giddens gebruikt 
hierbij het begrip reflexiviteit. Als derde wordt er ingegaan op processen van verandering en 
continuïteit, waarbij routinematig en bewust handelen een rol spelen. Vervolgens wordt de 
structuratietheorie verder uitgewerkt aan de hand van het begrip identiteitsontwikkeling. 
Giddens refereert aan identiteitsontwikkeling in onze maatschappij als een project; een 
reflexief project. Identiteitsontwikkeling is een voortdurend proces van interacties en 
(zelf)reflectie. Het is ook een wederkerig proces tussen individu en omgeving. In dit proces 
ontwikkelen mensen hun identiteit verder. Een steeds belangrijker onderdeel van 
identiteitsontwikkeling is volgens Giddens en Beck de manier waarop mensen omgaan met 
hun perspectief op arbeid en hoe zij begrippen als liefde, seksualiteit en relaties vormgeven. 
Deze aspecten van het persoonlijke leven hebben enorm aan belang gewonnen door het proces 
van individualisering, waardoor hun invloed op maatschappelijke ontwikkelingen navenant is 
toegenomen. Giddens beschrijft op het gebied van liefde, seksualiteit en relaties nieuwe 
organisatievormen waarbij het, meer dan voorheen, gaat om een gedeeld ethisch kader tussen 
de partners en waarbij het, minder dan voorheen, gaat om externe criteria, zoals sociale 
normen in familiair of kerkelijk verband.  
 
Het theoretisch kader dat in deze studie uiteen is gezet, biedt een geheel van concepten, 
analyses en perspectieven waarmee naar de levensverhalen van ex-prostituees kan worden 
gekeken. Na de presentatie van de geconstrueerde levensverhalen worden de levensverhalen 
dan ook opnieuw bekeken aan de hand van het theoretisch kader. Er wordt aandacht besteed 
aan de wijze waarop de ervaring in de prostitutie van invloed is geweest op de wijze waarop 
de respondenten omgaan met de invulling van hun reflexieve identiteit. Dit wordt 
geïllustreerd met citaten van de respondenten. In de beschrijving wordt enerzijds duidelijk dat 
de respondenten een aantal overeenkomstige ervaringen hebben, die in meer of mindere mate 
invloed blijven houden wanneer zij zijn gestopt met hun werk in de prostitutie. Een voorbeeld 
hiervan is het feit dat de respondenten door hun keuze voor prostitutie geconfronteerd zijn 
met het feit dat dit afwijkt van betekenissen en normen waarmee zij zijn opgegroeid en de 
nadruk die dit besef voor hen heeft gelegd op het ontwikkelen van eigen normen en eigen 
kracht. Anderzijds wordt duidelijk hoe verschillend de respondenten omgaan met 
verschillende thema’s. In het bovenstaande voorbeeld is het kenmerkend dat de ene 
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respondent aangeeft hier bewust een tijd bij stil te hebben gestaan en geprobeerd te hebben 
om de nieuwe betekenissen een plaats te geven in de manier waarop zij naar deze begrippen 
kijkt, terwijl een andere respondent vertelt dit bewust te willen vermijden en hierover niet na 
te willen denken. Een ander kenmerkend voorbeeld, is dat waar de ene respondent haar 
sociale netwerk of intieme relaties weet te behouden of zelfs te verdiepen, een andere 
respondent haar netwerk ziet verkleinen en meer moeite heeft met het aangaan van een 
intieme relatie.  
 
Het feit dat er verschillen bestaan in de wijze waarop de respondenten de begrippen invullen, 
betekent niet dat er een volkomen willekeur is in de manier waarop de respondenten met de 
verschillende onderwerpen omgaan. Als gekeken wordt naar de relaties tussen de begrippen 
die afzonderlijk van elkaar zijn geanalyseerd, blijkt dat ze op een specifieke manier met elkaar 
samenhangen in de individuele levensverhalen van de respondenten: er is sprake van een 
individuele levenssamenhang. Duidelijk wordt dat prostitutie niet alleen maar negatieve 
effecten heeft, of alleen maar positieve effecten, maar dat dit in grote mate afhankelijk is van 
de persoon en de wijze waarop zij haar ervaring in de prostitutie een plaats geeft in haar 
identiteitsontwikkeling, hoe zij terugkijkt op haar ervaring en op welke wijze zij het gebruikt 
in het vervolg van haar leven. Dit biedt het kader om te komen tot een typologie. Het doel van 
deze typologie is om tot een veralgemenisering van de onderzoeksresultaten te komen zonder 
dat dit ten koste gaat van de levensverhalen van de respondenten en de daarin gelegen 
complexiteit en samenhang. Met deze veralgemenisering kunnen vervolgens handreikingen 
worden gedaan om, vanuit beleid en wetenschap, naar de respondenten en andere, met hen 
vergelijkbare, mensen en groepen te kijken. De typologie heeft als centraal concept de 
handelingsstrategieën van ex-prostituees en de manier waarop zij omgaan met de – soms 
moeizame – verhouding tussen de reguliere en prostitutiewereld. Handelingsstrategie 
omschrijf ik als een basishouding van de respondenten ten opzichte van prostitutie en de wijze 
waarop deze basishouding zich uit in verschillende situaties die door de prostitutie zijn 
beïnvloed. Onder basishouding versta ik een bepaalde consistente manier van opstellen van de 
respondenten ten opzichte van zichzelf en hun omgeving. Deze basishouding wordt tot 
uitdrukking gebracht in specifieke handelswijzen, in reactie op de uiteenlopende situaties 
waarin de respondenten hun dagelijks leven leiden.  
 
Er is een groep respondenten die zich zo onafhankelijk mogelijk opstelt ten opzichte van haar 
omgeving. De basishouding van deze groep is te typeren als ‘autonoom’. Deze basishouding 
stelt de Autonomen in staat de kloof tussen de reguliere en prostitutiewereld hanteerbaar te 
maken. Binnen de groep Autonomen is er een eerste subprofiel dat haar persoonlijke groei 
voorop stelt. Het tweede subprofiel neemt haar bestaanszekerheid als uitgangspunt. Een 
volgende groep respondenten stelt zich ‘instrumenteel’ op. Deze Instrumentalisten stellen zich 
weinig vragen bij de verschillen in betekenissen en normen tussen de reguliere en 
prostitutiewereld. Zij gaan instrumenteel om met deze verschillen en passen hun handelen aan 
aan wat er op hen afkomt. Als laatste is er een groep respondenten, die zich ‘ambivalent’ 
opstelt. De Ambivalenten stellen zich continu vragen bij de verschillen tussen de reguliere en 
de prostitutiewereld en hebben moeite om tot een bevredigend antwoord te komen. Ook binnen 
deze groep kunnen twee subprofielen worden onderscheiden. Het ene subprofiel houdt beide 
werelden in een wankel evenwicht en blijft tussen beide heen en weer bewegen. Het andere 
subprofiel heeft last van het dilemma omdat zij het liefst volledig terug wil naar de situatie 
vóór de prostitutie, maar er niet onderuit kan dat de ervaring in de prostitutie ondertussen een 
onderdeel geworden is van haar leven.  
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Handelingsstrategieën van ex-prostituees 
I Het dilemma opgelost: persoonlijke groei Autonomen II Het dilemma opgelost: bestaanszekerheid 

Instrumentalisten  Het dilemma omzeild 
I Het dilemma blijft: permanent balanceren 

Hoofd-
profielen 

Ambivalenten 

Sub-
profielen 

II Het dilemma blijft: geen weg terug 
 
 
De handelingsstrategie van de respondenten wordt dus onderscheiden als autonoom, 
instrumenteel of ambivalent. Deze verschillende handelingsstrategieën betekenen dat de 
respondenten verschillend omgaan met de kennis die zij in de prostitutie hebben opgedaan. De 
Autonomen integreren deze kennis in hun al eerder opgedane kennis en daarmee in hun 
identiteitsontwikkeling. De Instrumentalisten brengen een scheiding aan tussen hun 
kennisontwikkeling in de reguliere wereld en de kennis die zij hebben opgedaan in de 
prostitutie. Desgewenst maken zij gebruik van het een of het ander. De Ambivalenten kennen 
een voortdurende twijfel en onzekerheid tussen deze twee en vinden het moeilijk om dit te 
vertalen in hun identiteitsontwikkeling. Kenmerkend is ook hoe ex-prostituees omgaan met het 
stigma dat aan prostitutie kleeft: waar de Autonomen het stigma relativeren, distantiëren de 
Instrumentalisten zich ervan en identificeren de Ambivalenten zich ermee. De Ambivalenten en 
Autonomen spiegelen zich aan de betekenissen en normen uit de reguliere en prostitutiewereld; 
de Instrumentalisten niet. De Ambivalenten zien geen kans om de betekenissen en normen 
waaraan zij zich spiegelen te integreren, waar de Autonomen dit wel kunnen.  
 
De typologie gaat uit van de wijze waarop de respondenten hun ervaring in de prostitutie 
hebben vertaald in hun handelen en wat dit betekent voor de manier waarop zij in het leven 
staan. Bij de start van mijn onderzoek heb ik mij voorgenomen dualismes te vermijden in 
mijn onderzoek. Mijn typologie biedt een zekere mate van generalisatie en onderscheid tussen 
respondenten. Echter, zonder dat daarvoor teruggegrepen hoeft te worden op gangbare 
dualismes, zoals die van slachtofferschap versus actorschap. Hoewel in mijn typologie ook 
sprake is van een vorm van categorisering, staat deze dichter bij de persoonlijke ervaringen 
van ex-prostituees. De typologie stelt actorschap in haar maatschappelijke context en het 
daaraan verbonden uitgangspunt dat de respondenten zich actief verstaan met 
maatschappelijke thema’s centraal. Daarmee heeft gebruikmaking van de structuratietheorie 
van Giddens en de maatschappij-analyses van Beck en Giddens mede vorm gegeven aan mijn 
typologie.  
 
De typologie biedt krachtige concepten voor effectieve beleidsontwikkeling. De 
onderzoeksresultaten van deze studie maken inzichtelijk dat er voor de respondenten geen 
harde scheidslijnen bestaan: niet tussen de prostitutie- en reguliere wereld, niet tussen actor- 
en slachtofferschap, niet tussen positieve en negatieve ervaringen in de prostitutie en niet 
tussen individu en omgeving. Mijn typologie maakt duidelijk dat het onverstandig is om op 
voorhand te problematiseren, net zozeer als dat het onverstandig is om op voorhand te stellen 
dat ex-prostituees op geen enkele wijze ‘last’ hebben van hun ervaring. Ook wordt inzichtelijk 
gemaakt dat generaliseren mogelijk is, zonder terug te hoeven grijpen op dergelijke 
scheidslijnen en dus zonder de daaraan inherente vertekeningen van de genuanceerde en 
complexe werkelijkheid waarop de analyse betrekking heeft. Wanneer vanuit de 
onderzoeksresultaten van deze studie wordt geredeneerd, betekent dit dat het centrale 
uitgangspunt van beleid gericht op ex-prostituees zou moeten zijn dat een  
(ex-)prostituee handelingsbekwaam is en de regie over haar eigen leven voert. Dit wil niet 
zeggen dat niet door advisering, voorlichting of hulpverlening de handelingsbekwaamheid en 
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regievoering kan worden versterkt of ondersteund. Tot welke keuzes deze advisering, 
voorlichting of hulpverlening vervolgens leidt, is aan de ‘regisseur’, namelijk de  
(ex-)prostituee zelf. Zo betekende dit in deze studie dat de ene respondent ervoor koos om in 
de prostitutie te gaan werken om regie te krijgen over haar leven, een andere respondent koos 
er juist voor om relatief snel te stoppen en een derde respondent gaf aan niet echt de regie te 
hebben gehad en gebaat te zijn geweest bij ondersteuning om haar handelingsbekwaamheid te 
vergroten. Geen van de bovenstaande, of andere, keuzes zou in beleidsontwikkeling 
uitgesloten of extra gestimuleerd moeten worden. Uit dit onderzoek is gebleken dat het alleen 
mogelijk is om met de individuele ex-prostituee samen te bepalen wanneer zij het gevoel 
heeft de regie over haar leven te hebben. Dit pleit voor een interactieve wijze van uitvoering 
geven aan het beleid. Dit centrale uitgangspunt van beleid zou verder uitgewerkt moeten 
worden door, wanneer er aan voorlichting, advisering of hulpverlening voor ex-prostituees 
wordt gedaan, een perspectief te hanteren op de levenssamenhang van de individuele (ex-
)prostituee. Gebleken is dat de levenssamenhang van de ex-prostituees en de wijze waarop zij 
de ervaring in de prostitutie een plaats geven in hun identiteitsontwikkeling van 
doorslaggevend belang is voor de wijze waarop zij zich kunnen handhaven in het vervolg van 
hun leven.  
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Summary – ‘Life in the trade’, a study about ex-prostitutes 
 
The present study analyses the life stories of female ex-prostitutes who went to work in 
prostitution of their own free will. The analysis of these life stories has availed itself of the 
structuration theory of Giddens and the social-theoretical analyses of Giddens and Beck, using 
two central starting points. First, I tried not to fall into dualisms. Thinking in mutually 
exclusive contradictions, such as victimhood versus actorship, or the prostitution world versus 
the regular world, is a very common phenomenon in prostitution literature. I believe I can 
partly prevent this because my second starting point uses the assumption that I cannot provide 
an adequate description of ex-prostitution without using the stories of the ex-prostitutes 
themselves. With these two starting points I have built further along a line set into motion by 
several researchers in the 1990s. They sought a way to transcend the dualisms between 
actorship and victimhood and between the regular and the prostitution worlds, and wanted to 
use an integrated approach. Further, the second starting point fits with my observation that 
very limited research has been done into ex-prostitution, as a result of which little is known 
about the way in which ex-prostitutes deal with their experiences in prostitution. These two 
starting points have both contributed to my presentation of the research question, 

What influence does prostitution have on the daily life of ex-prostitutes, and how is this 
influence evident in their actions? 
 

This central question is further specified into three partial questions: 
1. What are the personal stories of ex-prostitutes? 
2. How do structuration processes run their course, seen from the perspective of the 

respondents? 
3. Do these drills produce notions for an analysis which on the one hand does justice to 

the individual life stories of ex-prostitutes and on the other offers clues for a general 
policy development? 

 
When developing the research strategy I started out from three core elements in the 
structuration theory of Giddens, which also fit with the two starting points mentioned. The 
first core element is that the structuration theory assumes a fundamental notion that people are 
experts and competent with respect to the subjects that concern them. The second core 
element is that people reproduce their social reality, and sometimes produce it. The third is 
that, emanating from the first two core elements, there is an evident interest in making 
people’s common sense knowledge more explicit. These three starting points imply a research 
strategy that allows me to stay as close as possible to the experienced reality of the 
respondents. In my research I have given ex-prostitutes a central place, and used their stories 
as central sources of data collection. This means that I held more rounds of interviews with 
the respondents, in which I have kept presenting to them the results of previous interviews. 
One reason for doing this was to control for adequateness in my work, another was to create 
in this way a possibility to analyse further and deeper by asking for specific comments about 
the results so far. In the end I talked multiple times with 40 ex-prostitutes. These talks had the 
form of a life story as well as of interviews. The talks showed that the experience in 
prostitution influences the various facets of life of ex-prostitutes, such as their ideas of trust 
and self-confidence, relationships, love, sexuality and work, and their vision of mankind. In 
the course of the interviews I was able to distinguish groups of similar views and attitudes of 
respondents with regard to their experiences in prostitution. I placed these various groups into 
constructed life stories: life stories in which interview fragments of various respondents are 
blended into one life story that is recognisable to them. In this way, I give in the book an 
initial view of how the respondents talk about their own reality, life and experiences. Through 
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this presentation form I can preserve the connection that comes to light between the life 
stories. Respondents are asked whether they could recognise themselves in the constructed 
life stories. 
 
After this initial processing of the empirical material, the theoretical basis for further analysis 
was established for the present study. This theoretical basis consists first of the structuration 
theory of Giddens, as a general theory about human actions and the relation between 
individual actions and social structures. I also discuss social-theoretical analyses of Giddens 
and Beck on identity development and underlying motions such as sexuality, love, 
relationships, trust and risk. The structuration theory is described on the basis of three core 
concepts from this theory which provide insight into the actions of individuals and make place 
for apparent contradictions. The first core concept deals with the inextricable connection 
between individual actions and social structures. Secondly, attention is paid to the question of 
what is needed in current society to function as a competent actor. Knowledge and the 
application of new knowledge or information in actions are key concepts here. Giddens uses 
the concept of reflexivity. Thirdly, I discuss processes of change and continuity in which 
routine and deliberate actions play a role. Next, the structuration theory is further elaborated 
on based on the concept of identity development. Giddens refers to identity development in 
our society as a project – a reflexive project. Identity development is a constant process of 
interactions and (self-)reflection. It is also a reciprocal process between an individual and the 
environment. In this process, individuals develop their identity further. An important part of 
identity development, which according to Giddens and Beck is growing in importance, is the 
way in which people deal with their perspectives on work and how they shape love, sexuality 
and relationships. These aspects of personal life have gained enormous importance through 
the process of individualisation, which has correspondingly increased their influence on social 
development. For the areas of love, sexuality and relationships Giddens describes new 
organisational forms in which, more than before, the bottom line is a shared ethical 
framework between partners and where, less than before, external criteria such as social 
norms in a family or church context rule. 
 
The theoretical framework expressed in this study offers an entirety of concepts, analyses and 
perspectives through which the life stories of ex-prostitutes can be seen. After presenting the 
constructed life stories, these stories are seen again with the theoretical framework as basis. 
Attention is paid to the way in which the experience in prostitution has been of influence to 
the way in which respondents deal with giving content to the reflexive project of the self, as 
identity development. This is illustrated with quotations from the respondents. In the 
description it is made clear on the one hand that respondents share a number of similar 
experiences which to a greater or lesser degree keep being influential after they stopped with 
their work as prostitutes. An example is that, because of their choice for prostitution, 
respondents are confronted with the fact that this deviates from meanings and norms with 
which they grew up and the emphasis that this realisation has meant for the development of 
their own norms and personal strength. On the other hand it becomes clear how differently 
respondents deal with different themes. In the above-mentioned example it is characteristic 
for one respondent to indicate consciously having reflected on this for a while and tried to 
make place for new meanings within a new way in which she looks at things, while another 
respondent tells about wanting to deliberately avoid this and not wanting to think about it. 
Another characteristic example is that when one respondent knows how to maintain or even 
deepen her social network of intimate relationships, another respondent sees her network 
shrinking and has more difficulty entering into intimate relationships. 
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The fact that there are differences in the way in which respondents give content to the 
concepts doesn’t mean that there is total randomness in how they deal with the different 
topics. If we take a look at the link between the concepts that are analysed separately from 
each other, it appears that they interconnect in a specific manner in the individual life stories 
of the respondents – there is an individual life cohesion. It is clear that prostitution does not 
have exclusively negative effects, or only positive effects, but that to a large degree this 
depends on the person and the way in which she gives her experiences as a prostitute a place 
in her identity development, how she looks back at her experiences, and how she uses them in 
the rest of her life. This offers a framework to arrive at a typology. The goal of this typology 
is to make a generalisation of the research results without this being at the expense of the life 
stories of the respondents and the complexity and connections they contain. This 
generalisation can help see respondents and other comparable people and groups from a 
perspective of policy and research. The central concept of the typology is the action strategies 
of ex-prostitutes and the way in which they deal with the sometimes difficult relationship 
between the regular and the prostitution worlds. I describe action strategy as a basic attitude 
of respondents with respect to prostitution and how this basic attitude manifests itself in 
various situations that are influenced by prostitution. By basic attitude I mean a specific, 
consistent way in which respondents present their personas to themselves and their 
environment. This basic attitude is expressed in specific modes of action that react to the 
variety of situations in which respondents lead their daily lives. 
 
There is a group of respondents that set themselves as independently as possible with respect 
to their environment. The basic attitude of this group can be typified as ‘autonomous’. This 
basic attitude enables the Autonomous to make the rift between the regular and the 
prostitution world manageable. Within the Autonomous group there is a first subprofile that 
puts personal growth first. The second subprofile makes financial security the starting point. 
Another group of respondents present themselves as ‘instruments’. These Instrumentalists ask 
themselves few questions regarding the differences in meanings and norms between the 
regular and prostitution worlds. They deal instrumentally with these differences and adjust 
their actions to what life puts in their path. The last group of respondents present themselves 
as ‘ambivalent’. These Ambivalents continuously ask themselves questions about the 
differences between the regular and prostitution worlds, and have difficulty arriving at a 
satisfactory answer. Two subprofiles can be distinguished within this group. One subprofile 
holds both worlds in a shaky balance and keeps moving back and forth between the two. The 
other subprofile has problems with the dilemma because they would much prefer going back 
to the situation as it was before prostitution, but cannot get away from the fact that the 
experience in prostitution has by now become part of their lives. 
 
Action strategies of ex-prostitutes 

I The dilemma solved: personal growth Autonomous II The dilemma solved: financial security  
Instrumentalists  The dilemma evaded 

I The dilemma remains: permanent balancing 

Main 
profiles  

Ambivalents 

Sub-
profiles 

II The dilemma remains: no way back 
 
The action strategy of the respondents is thus distinguished as autonomous, instrumental or 
ambivalent. These different action strategies mean that respondents deal differently with the 
knowledge they gained when they worked as prostitutes. The Autonomous integrate this 
knowledge into their previously acquired knowledge and thus into their identity development. 
The Instrumentalists introduce a separation between their knowledge development in the 
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regular world and the knowledge they acquired as prostitutes, using one or the other as it suits 
them. The Ambivalents live in constant doubt and uncertainty between the two, and find it hard 
to translate this into their identity development. It is also characteristic how ex-prostitutes deal 
with the stigma that sticks to prostitution: whereas the Autonomous put the stigma into 
perspective, the Instrumentalists distance themselves from it and the Ambivalents identify with 
it. The Ambivalents and Autonomous mirror themselves against the meanings and norms from 
the regular and prostitution worlds, the Instrumentalists do not. The Ambivalents see no 
chances of integrating the meanings and norms against which they mirror themselves, the 
Autonomous are able to do that. 
 
The typology bases itself on the way in which the respondents have translated their experience 
in prostitution into their actions and what this means for how they stand in life. At the start of 
this study I vowed to avoid dualism in my research. My typology offers a certain degree of 
generalisation and distinction between respondents, but without having to resort to common 
dualisms such as victimhood versus actorship. Although my typology also included a form of 
categorisation, it is closer to the personal experiences of ex-prostitutes. In the typology 
actorship is represented in its societal context, also highlighting that respondents are active 
with current social themes (and are not living in the margins of society, as is often claimed 
about ex-prostitutes). Using the structuration theory of Giddens and the social analyses of Beck 
and Giddens have contributed to shape my typology. 
 
The typology offers powerful concepts for effective policy development. The research results 
of this study show that no hard dividing line exists for respondents – not between the 
prostitution and regular worlds, not between actorship and victimhood, not between positive 
and negative experiences in prostitution, and not between the individual and her environment. 
My typology makes it clear that it would be ill-advised to problematise in advance, just like it 
wouldn’t be a good idea to state a priori that ex-prostitutes have no ‘problems’ whatsoever 
with their experiences. I also provide insights into how generalisation is possible without 
having to resort to such divisive lines, and thus without the inherent distortions of the nuanced 
and complex reality the analysis examines. When reasoning from the research results of this 
study, this means that the central starting point of policy aimed at ex-prostitutes should be that 
a prostitute or ex-prostitute is competent and has control over her own life. This does not 
mean that advice, information or help cannot strengthen or support this control. The choices 
to which such advice, information or help leads is up to the ‘director’, in other words the 
prostitute or ex-prostitute herself. Hence in this study it means that one respondent chose to 
work in prostitution to be in control of her own life, another respondent chose to stop with it 
relatively quickly, and a third respondent indicated never having really had that control and 
having benefited from help to increase her competence in this respect. None of the above or 
other choices should be excluded or stimulated more in policy development. This research has 
shown that it is only possible to determine together with individual ex-prostitutes when they 
have the feeling that they are in control over their own lives. This pleads for an interactive 
way of implementing policy. This central policy starting point should be further elaborated on 
by using a perspective geared towards the life cohesion of the individual prostitute or ex-
prostitute when giving information, advice or help to ex-prostitutes. It has been shown that the 
life cohesion of ex-prostitutes and how they give the experience in prostitution a place in their 
lives is of crucial importance for the way in which they can conduct themselves throughout 
the rest of their lives. 
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Bijlage 1 Itemlijst eerste interviewronde55 
 
Levensloop 
 
Jeugd/adolescentie 

1. Opvoeding/ opgroeien 
2. Waarden/ normen 
3. Relatie ouders 
4. Relatie broers/ zussen 
5. Beleving/ gevoel 

 
Opleiding/werk 

6. Opleidingen met diploma 
7. Opleidingen zonder diploma 
8. Cursussen 
9. Banen 
10. Beleving/ gevoel 

 
 Beginnen 

11. Leeftijd  
12. Plaats 
13. Redenen 
14. Beleving/ gevoel 

 
Prostitutie 

15. Lengte van werken 
16. Plekken van werken 
17. Financiën  
18. Dubbelleven 
19. Rol spelen 
20. Leerervaringen  
21. Beleving/ gevoel 

 
Heroriënteringsproces 

22. Reden tot stoppen 
23. Financiële situatie 
24. Ondernomen stappen (acties) 
25. Contacten met (vertrouwens)personen/organisaties 
26. Beleving/ gevoel 

 
Contacten 

27. Contacten met en reacties van familie 
28. Relatie met vriend(in) 
29. Contacten met en reacties van vrienden/kennissen 
30. Contacten met en reacties van maatschappelijke instanties (belasting, uitzendbureau, 

sociale dienst e.d.) 
31. Vertrouwenspersoon 

                                                
55 Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 is deze itemlijst vrij snel na de start van het onderzoek een checklist 
geworden; en is de respondenten gevraagd naar hun levensverhaal. 
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32. Beleving/ gevoel 
 
Zelfbeeld 

33. Zelfbeeld als kind/jongere 
34. Zelfbeeld tijdens werken 
35. Zelfbeeld na werken 
36. Veel voorkomende gevoelens 
37. Eigenwaarde/ zelfrespect 
38. Probleemoplossend vermogen 
39. Trots en spijt 
40. Gevoelens van uitsluiting 

 
Opvattingen over maatschappij 

41. Houdingen ten opzichte van anderen (zie ook contacten) 
42. Houding ten aanzien van ‘normaal’ werk 
43. Houding ten opzichte van maatschappelijk waarden en normen 
44. Beeld van (hulp)organisaties/ personen 
45. Beleving/ gevoel 

 
Toekomst 

46. Tevredenheid/gelukkig met huidig bestaan 
47. Verwachtingen ten opzichte van werk 
48. Verwachtingen ten opzichte van relaties 
49. Verwachtingen ten opzichte van financiële situatie 
50. Verwachtingen ten opzichte van de maatschappelijke visie op prostitutie 
51. Beleving/ gevoel 



 148 

Bijlage 2 Vragenlijst tweede interviewronde 

 
1. Balans 
1. Als je de balans opmaakt: heeft het werken in de prostitutie geholpen in je leven of juist 

niet? En zo ja, op persoonlijk, maatschappelijk en/of beroepsmatig vlak? Balans 
2. Wat is de betekenis van prostitutie voor jou en wat is de betekenis geweest, als die twee 

verschillen? Betekenis 
3. Hoe omschrijf jij je levenshouding? Op welke manier sta je in het leven? Wat is je 

basisgevoel? Levenshouding 
4. Hoe zie je de toekomst? Is prostitutie hierop van invloed geweest? Toekomst 
5. Voelde beginnen en stoppen met de prostitutie beide als een keuze? En zo ja, voelde een 

van die twee bewuster als keuze? En zo nee, waarom niet? Keuze 
6. Heeft de leeftijd van beginnen in de prostitutie effect op je toekomst? Leeftijd 
7. Pas je de in de prostitutie opgedane ervaringen en kennis toe of niet? Toepassen 
8. Hebben de ervaringen in de prostitutie ertoe geleid dat je nu anders in je werk staat of 

niet? Werk 
9. Heb je dubbele gevoelens over prostitutie? Zo ja, op welke manier? Dubbelheid 
10. Hoe kijk je aan tegen het idee van keuze (voor het werken in de prostitutie) en 

slachtofferschap? Keuze vs. slachtoffer 
 
2. Stoppen 
11. Stoppen: wat deed je toen, had je er specifieke gevoelens bij, had je er specifieke 

gedachten bij? Handelen, gevoel en gedachten 
12. Heb je het gevoel dat prostitutie altijd iets is waar je op terug zou kunnen vallen – bijv. als 

de nood aan de man is - of vind je het geen optie meer? Heb je hierdoor, ook losstaand 
van de prostitutie, het gevoel gekregen: ik zal me altijd kunnen redden? Basiszekerheid 

13. Beschouw je het stoppen met werken als een proces of een moment? En was er een 
speciaal moment waarop je het besluit nam om te stoppen? (condoom knapte of 
miskraam) Proces of moment 

14. Heb je het idee dat je zelf het besluit genomen om te stoppen met het werken of waren het 
bijvoorbeeld meer de omstandigheden of iets anders? 

15. Op het moment dat je stopte, hoe keek je naar de toekomst? Realistisch, idealistisch of 
angstig? Hoe sta je daar nu in? Is dat anders geworden of hetzelfde gebleven? Toekomst 

 
3. Competenties 
16. Heb je zelfvertrouwen ontwikkeld en/ of ben je zelfvertrouwen verloren door het werken 

in de prostitutie? Zo ja, hoe kwam dat? En is dit veranderd in de loop der tijd: is het meer 
of minder geworden. Is het iets wat verschilt in verschillende situaties? Zelfvertrouwen 

17. Heb je je wel eens een eenling gevoeld of het gevoel gehad dat je nergens bij hoort en, 
tegenovergesteld, heb je wel eens het gevoel van verbondenheid of verwantschap met 
anderen gehad? Zo ja, wanneer was dat? Is prostitutie hierop van invloed geweest? 
Groeps-/ solitair gevoel 

18. Vind je jezelf wel of niet flexibel? Zo ja, waarin uit zich dat? En hoe komt dat? Is 
prostitutie hierop van invloed geweest? Flexibiliteit 

19. Vind je jezelf gedisciplineerd of niet? Zo ja, waarin uit zich dat? En hoe komt dat? Is 
prostitutie hierop van invloed geweest? Discipline 

20. Heb je in de prostitutie geleerd om de ‘knop om te zetten’ of je gevoel uit te schakelen? 
Zo ja, vind je dat positief of negatief? Gevoel uitschakelen 

21. In hoeverre kun je jezelf openstellen naar anderen of kwetsbaar zijn naar anderen (partner, 
vrienden etc.)? Is prostitutie hierop van invloed geweest? Openstellen 
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22. In hoeverre zou je jezelf als afhankelijk of onafhankelijk omschrijven? Is prostitutie 
hierop van invloed geweest? (on) Afhankelijkheid 

23. Heb je in de prostitutie het idee gehad dat je steeds meer of minder jezelf kon zijn? Zo ja, 
op welke manier merkte je dat? Zo ja, merk je dat nu nog? Minder jezelf 

24. Heb je een sterke intuïtie of niet? Hoe merk je dat? Zo ja, is prostitutie hierop van invloed 
geweest? Intuïtie 

25. Hoe kijk je aan tegen je eigen vrouw-zijn of vrouwelijkheid? Is prostitutie hierop van 
invloed geweest? Vrouw-zijn 

26. Voel je wel eens macht? Wanneer voel je macht? Hoe ga je om met macht? Is prostitutie 
hierop van invloed geweest?  

 
4. Relaties en seksualiteit 
27. Hoe kijk je tegen liefde aan? Hoe belangrijk is het voor je? Is prostitutie hierop van 

invloed geweest? Liefde 
28. Hoe denk je over het hebben van een relatie? Stel je andere eisen? Is prostitutie hierop van 

invloed geweest? Partner 
29. Wat is voor jou intimiteit? Is prostitutie van invloed geweest op de manier waarop jij 

intimiteit ziet? Intimiteit 
30. Wat is voor jou integriteit (wanneer vind je iemand oprecht/rechtschapen, wanneer vind je 

jezelf oprecht/rechtschapen)? Is prostitutie hierop van invloed geweest? Integriteit 
31. Hoe zie jij seksualiteit? Is prostitutie hierop van invloed geweest? Seksualiteit 
32. Heeft prostitutie invloed gehad op je seksleven? Seksualiteit 
33. Hoe belangrijk is seks als een graadmeter voor je relatie? Seks en relatie 
34. Ben je tevreden over je netwerk (vrienden, kennissen, familie)? Hoe is de relatie met deze 

drie? Netwerk 
 
5. Risicomaatschappij 
35. Vind je het een groot risico om in de prostitutie te gaan werken? Als iemand tegen jou 

zegt dat ze in de prostitutie wil gaan werken, wat zou je dan tegen haar zeggen? Als je 
naar prostituees kijkt die je hebt gekend, denk je dan dat zij sterker uit de strijd zijn 
gekomen? Risico nemen 

36. Vraag je je veel of weinig af waarom je dingen doet zoals je ze doet en wat ze voor jou 
betekenen? Zelfonderzoek/reflexiviteit 

37. Hou je je wel eens bezig met vragen als ‘wie ben ik’, ‘waarom ben ik hier (op de wereld)’, 
‘wat is de zin van leven en dood?’ Wat is jouw houding tegenover dit soort vragen? Heeft 
prostitutie daar iets mee te maken of helemaal niet? Existentiële vragen 

38. Als je terugkijkt naar je hele leven, welke positieve en negatieve gebeurtenissen staan je 
dan nog heel duidelijk bij? Hebben deze te maken met prostitutie of niet? Life events 

39. Welke momenten (bijv. van de bovengenoemde maar misschien ook andere) zijn bepalend 
geweest in jouw leven; gaven jouw leven een (andere) richting? Op welke van deze is 
prostitutie van invloed geweest? Fateful moments 

40. Vertrouwenspersonen/instanties: had je daarvan gebruik wíllen maken tijdens of na je 
werk in de prostitutie? Vertrouwenspersoon 

41. Als je jezelf in vijf woorden (ongeveer) zou moeten omschrijven: welke woorden zouden 
dat dan zijn? Zelfbeeld 
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Bijlage 3 Meerkeuzestellingen derde interviewronde 
 
Mensbeeld 

1. Ik heb meer begrip voor mensen gekregen 
2. Het maakt me niet zoveel uit wat andere mensen doen 
3. Mensen zijn wie ze zijn 
4. Ik ben voorzichtig met mensen; ze zijn vaak niet te vertrouwen 

 
Zelfvertrouwen 

1. Door het werk in de prostitutie heb ik veel zelfvertrouwen en waardering voor mijzelf 
gekregen 

2. Door het werk in de prostitutie heb ik zelfvertrouwen gekregen omdat ik mijn eigen 
beslissingen kon nemen en succes had 

3. Door het werk in de prostitutie ben ik assertiever geworden; ik had al wel redelijk wat 
zelfvertrouwen 

4. Door het werk in de prostitutie heb ik zelfvertrouwen gekregen, het ook weer verloren 
en het weer opgebouwd en teruggevonden 

5. Door het werk in de prostitutie heb ik zelfvertrouwen gekregen omdat ik heb gevoeld 
dat ik macht kan hebben, daardoor ben ik sterker geworden 

 
Eenling/ verbondenheid 

1. Ik voel me een eenling, maar ook – in het grotere geheel - verbonden met andere 
mensen  

2. Binnen de prostitutie voel ik mij verbonden met mensen, daarbuiten niet 
3. Ik voel mij net zo veel een eenling als dat ik mij verbonden voel met andere mensen 
4. Ik voel mij een eenling, maar wel sterk verbonden met een paar mensen 
5. Ik voel mij een eenling, ik heb weinig vertrouwen in mensen 

 
Beroepsopvatting 

1. Prostitutie is belangrijk geweest voor mijn persoonlijke ontwikkeling  
2. Prostitutie is werk 
3. Prostitutie was een oplossing voor mijn proble(e)m(en) 
4. Prostitutie ben ik pas later gaan beschouwen als werk 
5. Ik had liever niet gewerkt in de prostitutie 

 
Doel- en handelingsbewustzijn 

1. Ik wist wat ik in de prostitutie zocht  
2. Ik wist pas later wat prostitutie voor mij betekend heeft 
3. Prostitutie leek de enige oplossing op het moment dat ik het deed 

 
(Vrijwilligers)werk 

1. Ik vond het belangrijk om mijn ervaringen in de prostitutie door te geven aan anderen  
2. In eerste instantie ging het (vrijwilligers)werk in de prostitutie om het verwerken van 

mijn eigen ervaring, daarna ook om anderen advies te kunnen geven 
3. Toen ik zelf stopte met werken in de prostitutie, wilde ik er ook niet meer iets mee te 

maken hebben 
 
Stigma en risico 

1. Het stigma en het verliezen van het evenwicht tussen jezelf en je werk, de aantasting 
van je zelfrespect, vind ik het grootste risico van werken in de prostitutie 
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2. Het belangrijkste risico van het werken in de prostitutie vind ik het verliezen van de 
balans tussen de leuke en de vervelende kanten van het werk 

3. Ik weet dat prostitutie gestigmatiseerd is, maar het ligt eraan hoe je er zelf mee 
omgaat. Ik vind de gezondheids- en veiligheidsrisico´s het grootst. 

4. Het grootste risico van het werken in de prostitutie vind ik het stigma en het verliezen 
van jezelf, niet meer weten waar je grenzen liggen of wie je bent 

 
Liefde, seksualiteit en intimiteit 

1. Seksualiteit is ook compassie voor mensen, prostitutie heeft bijgedragen aan mijn 
seksuele ontwikkeling 

2. Seks binnen de prostitutie gaat om de bevrediging van een primaire behoefte 
3. Seks en liefde zijn twee verschillende dingen, zeker seks binnen de prostitutie, ik heb 

ook nooit moeite gehad om dat te scheiden 
4. Ik vind of voel uiteindelijk wel dat seks en liefde bij elkaar horen, dat kostte mij ook 

moeite binnen de prostitutie 
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Bijlage 4 Codelijst Winmax 
 
Arbeid  
Afgemaakte opleidingen  
Gat in cv  
Gevoelens  
Invloed werk erná  
Onafgemaakte opleidingen  
Toepassing vaardigheden  
Werkervaring  
 
Balans  
Betekenis van prostitutie  
Heeft het geholpen in leven?  
Levenshouding  
Oordeel/betekenis eigen ervaring  
Toekomstperspectief  
 
Beginnen  
Besluit/reden  
Gevoel  
Plaats  
 
Beginnen en stoppen: keuze  
 
Competenties  
Context: 

Contextgebonden vaardigheden  
 Lang vs. kort werken  
Leeftijd  
Werkplekgebonden vaardigheden  

Onafhankelijkheid: 
Assertiviteit/initiatief  
Basiszekerheid  
Eigenbelang  
Geld  
Vrijheid  
Zelfstandig/onafhankelijkheid  

Reflectie: 
Leerproces/bewustzijn  
Levenservaring  
Termijn  
Therapie  
Zelfkennis  

Zelf: 
Discipline  
Flexibiliteit  
Integratie  
Intuïtie  
Knop omzetten/gevoel uitschakelen 
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Kracht  
Kwetsbaarheid  
Zelfbeeld  

Zelf en de Ander:  
Groep/solitiar-eenling/verbondenheid  
Macht  
Manbeeld  
Mensbeeld  
Openstellen vs. afsluiten  
Pooier  
Vrouwbeeld  

Zelfvertrouwen:  
(beroeps)Trots  
Eigenwaarde  
Grenzen  
Vrouw-zijn  
Zelfvertrouwen  

 
Contacten  
Familie  
Kinderen  
Netwerk  
Organisaties 
Partner(s)  
Vertrouwenspersoon  
Vrienden/kennissen  
 
Liefde en relaties  
Integriteit  
Intimiteit  
Liefde  
Relaties  
Seksualiteit  
Uiterlijk  
 
Life events  
Negatief  
Positief  
 
Prostitutie  
Ervaringen en gevoelens  
Financiële situatie  
Fulltime/parttime  
Plekken  
 
Risicomaatschappij  
Existentiële vragen  
Fateful moments  
Reflexiviteit  
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Risico(nemen)/beschadiging  
 
Stigma  
Beeldvorming/maatschappij  
Dubbelleven  
Rol spelen  
 
Stoppen direct  
Acties:  

Gedachten  
Gevoel  
Handelen  
Besluit/reden  

Contacten  
Financiële situatie  
Proces en moment  
Toekomstperspectief toen (3)  
 
Stoppen en verder verloop  
Financiële situatie  
Gevoelens  
Huidige tijdsbesteding  
Tijdsbesteding  
 
Vaardigheden  
Algemene vaardigheden  
Commerciële vaardigheden  
Seksuele vaardigheden  
Sociale vaardigheden  
 
Visie op prostitutie  
Aantrekkingskracht  
Dubbel gevoel  
Prostitutie algemeen  
Slachtofferschap  
Toneel/theater  
 
Voorgeschiedenis  
(Jong-)volwassenheid  
Adolescentie  
Jeugd  
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proefschrift ‘Dit is het leven’, een studie naar ex-prostituees.  
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In deze studie is een analyse gemaakt van de levensverhalen van vrouwelijke ex-prostituees, die 
vrijwillig in de prostitutie zijn gaan werken. De onderzoeksvraag was welke invloed prostitutie heeft 
op het leven en handelen van ex-prostituees. De theorie (o.a. feministische literatuur) laat zien dat 
(ex-)prostitutie veelal in termen van dualismes als mannen versus vrouwen en slachtofferschap 
versus actorschap wordt gedefinieerd. In dit proefschrift is getracht dit te overstijgen met een breed 
sociologisch perspectief, gecombineerd met de persoonlijke verhalen van ex-prostituees.  
Bij het ontwikkelen van de onderzoeksstrategie is gebruik gemaakt van drie kernelementen in de 
structuratietheorie van Giddens: a) mensen zijn deskundig en handelingsbekwaam met betrekking tot 
de onderwerpen die hen aangaan, b) mensen (re)produceren hun sociale werkelijkheid en c) er ligt 
een evident belang in het expliciteren van de common sense kennis. Dit stelde de onderzoeker in staat 
om dicht bij de beleefde werkelijkheid van de respondenten te blijven. Het resultaat van het 
onderzoek is een typologie van handelingsstrategieën die ex-prostituees gebruiken in hun omgang 
met het verleden. Een belangrijke conclusie is dat het voor de wijze waarop ex-prostituees zich 
kunnen handhaven in het vervolg van hun leven van doorslaggevend belang is hoe zij hun 
levenssamenhang construeren en op welke wijze zij de ervaring in de prostitutie een plaats geven in 
hun identiteitsontwikkeling.  
 
De typologie biedt krachtige concepten voor effectieve beleidsontwikkeling. Tevens maakt zij 
duidelijk dat het onverstandig is een prostitutieverleden op voorhand te problematiseren net zozeer 
als op voorhand te veronderstellen dat ex-prostituees op geen enkele wijze ‘last’ hebben van hun 
ervaring. Ook wordt inzichtelijk gemaakt dat er voor de geïnterviewde ex-prostituees geen harde 
scheidslijnen bestaan tussen de prostitutie- en reguliere wereld, actor- en slachtofferschap en 
positieve en negatieve ervaringen in de prostitutie. Gezien de onderzoeksresultaten is de conclusie 
dat het beleid gericht op vrouwelijke ex-prostituees er van uit moet gaan dat een ex-prostituee 
handelingsbekwaam is en de regie over haar eigen leven voert.  


