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Bijdrage van Hendrik Wagenaar 
 

 

Epistemisch Onrecht in het Nederlandse Prostitutiebeleid 

 

 

Inleiding 

Ik ga het voornamelijk met u hebben over lokaal prostitutiebeleid, wat daar fout gegaan is 

en welke gevolgen dat heeft gehad voor de landelijke wetgeving. Ik wil beginnen met twee 

resultaten van ons onderzoek naar prostitutiebeleid in Oostenrijk en Nederland, landen die 

toentertijd – omstreeks 2012-2016 – vergelijkbare vormen van regulering van prostitutie 

hadden. Ik verwijs ook naar een vergelijkend onderzoek naar 22 Europese landen dat we in 

diezelfde tijd hebben uitgevoerd.  

 

De eerste uitkomst is dat dat prostitutiebeleid in de meeste landen wordt uitgevoerd en 

vorm krijgt op lokaal niveau – en daarmee zelfs behoorlijk kan afwijken van landelijke 

kaders. Omgekeerd wordt landelijke wetgeving in veel gevallen sterk beïnvloed door wat op 

lokaal niveau gebeurt. Denk aan het gedoogbeleid in de jaren 80 en hoe de ideeën en 

regelingen die in dat kader binnen gemeenten al doende ontstonden, een wettelijke 

neerslag vonden in het opheffen van het bordeelverbod.  

 

Aan het slot van ons boek, Designing Prostitution Policy. Intention and Reality in Regulating 

the Sex Trade (Policy Press 2018), doen we de aanbeveling om sekswerkers (en andere 

stakeholders) te betrekken bij het ontwerpen en de implementatie van beleid. (We 

adviseren ook om dat beleid te richten op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden 

van sekswerkers.) Dat is niet een algemene oproep tot een vaag soort, tot niets 

verplichtende, inspraak in goed Nederlandse traditie, maar een pleidooi voor een 

systematische manier van beleid maken die in de literatuur samenwerkend beleid (SB; 

collaborative governance) heet.  

 

SB is een systematische methode om de beleidscapaciteit van overheden te vergroten. 

Overal lopen overheden tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Dit kan zijn omdat 

de complexiteit van het probleem te groot is, de noodzakelijke informatie niet voorhanden 

is, de overheid niet vertrouwd wordt door de doelgroep, de conflicten te hoog oplopen, enz. 

In prostitutiebeleid gaan al deze redenen op.  

 

SB heeft een aantal kenmerken; design kenmerken zou je kunnen zeggen: 

1. Samenstelling. Alle stakeholders, met name marginale groepen hebben een stem. 

2. Mandaat: Het forum moet gezag hebben; d.w.z. het moet een mandaat hebben om 

bindende beslissingen te nemen, of op zijn minst, zwaarwegend advies uit te 

brengen 
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3. Mandaat: Het forum heeft een formeel en niet een informeel karakter. Dus er is 

sprake van een minimum aan regels en institutionalisering. Het heeft voordelen 

wanneer sekswerkers in een SB forum vertegenwoordigd worden door een 

belangenbehartigingsorganisatie.  

4. Mandaat: Het forum is exclusief. Overstappen naar een ander forum als de uitkomst 

je niet bevalt is uit den boze.  

5. Proces: SB vereist face-to-face interactie. Het proces van SB bestaat uit joint problem 

definition en joint fact-finding. De interactie tussen betrokken is authentiek; d.w.z. 

alles kan ter discussie worden gesteld. Interactie wordt bepaald door openheid, 

wederzijds respect en waarheidsvinding. Het SB proces wordt meestal voorgezeten 

door een ervaren mediator.  

 

In ons onderzoek laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien dat SB werkt in 

prostitutiebeleid. Gezien de overweldigende wetenschappelijke steun voor SB zou het een 

‘no-brainer’ moeten zijn.  

 

In 2018 heb ik met Jaap de Boer, van de vastgoedorganisatie Non Nobis, een rondje 

gemaakt langs verschillende Nederlandse gemeenten om een pleidooi voor SB te houden. 

Let wel: dit waren gemeenten die ons onderzoek kenden en belangstelling hadden getoond 

voor SB. Uiteindelijk vonden we bij geen enkele gemeente gehoor – soms na maandenlange 

gesprekken met ambtenaren en beleidsmedewerkers. Men koos liever voor voortmodderen 

met, weinig effectief, repressief handhavingsbeleid.  

 

Sindsdien heb ik me vaak afgevraagd wat de grond was van de aversie voor een 

beleidsontwikkelingsmethode die op wetenschappelijke gronden duidelijk superieur is aan 

hiërarchisch beleid. Nederlandse ambtenaren zijn over het algemeen innovatief ingesteld. 

Interactief beleid, beleid maken met burgers en maatschappelijke instellingen is bijna een 

Nederlandse traditie; het staat in talloze college-akkoorden. Maar op het terrein van 

prostitutie wil het maar niet van de grond komen. Ik zag me geconfronteerd met een puzzel.  

 

Daar kwam nog een andere puzzel bij. In dezelfde tijd verscheen er een tweede boek van 

onze hand. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar prostitutiebeleid in 22 Europese 

landen. (Jahnsen & Wagenaar (eds.) Assessing Prostitution Policies in Europe, Routledge, 

2018) Een van de bevindingen was dat gedurende 150 jaar, onafhankelijk van staatsvorm of 

politiek regime, prostitutiebeleid altijd de vorm aannam van verbieden, repressie en 

afzonderen. En in alle gevallen zonder resultaat, of zelfs met averechtse resultaten, zoals 

het in de illegaliteit gaan van sekswerkers, grotere kwetsbaarheid voor uitbuiting, enz.  

 

De twee puzzels staan niet los van elkaar. We zien hoe Nederlandse gemeenten prostitutie, 

tegen de wetenschappelijke bewijsvoering in, steevast als een probleem van mensenhandel 

blijven zien, daarmee volharden in hun repressieve handhavingsbeleid, en niet bereid zijn 
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om de misstanden op de werkvloer aan te pakken met de instrumenten die de Nederlandse 

wetgeving daarvoor biedt. Tegelijkertijd zijn ze niet bereid om een beleidsmethode toe te 

passen die bewezen heeft meer effectief en meer democratisch te zijn. En om het falende 

beleid op gemeenteniveau te consolideren en faciliteren, wordt er nu al jaren om een 

repressieve landelijke wet gevraagd. Zo’n wet was helemaal niet nodig geweest indien 

gemeenten met sekswerkers, met de ter zake kundige en zeer professionele leden van de 

belangenvertegenwoordiger PROUD, om de tafel waren gaan zitten.   

 

Die weigering om zelfs maar een begin te maken met SB, die volharding in een falend, 

repressief beleid, suggereert dat er iets diepgaanders aan de hand is. Maar wat?  

 

Wat is Epistemisch Onrecht?  

Ongeveer een jaar geleden, stuitte ik, in het kader van een heel ander onderzoek, op het 

begrip epistemisch onrecht (epistemic injustice) en ik had het gevoel dat ik een stap 

dichterbij de verklaring van de koudwatervrees van de gemeenten en de hardnekkigheid 

van niet werkzame beleidsvormen gekomen was.  

 

Wat is epistemisch onrecht? De term epistemisch verwijst naar alles wat met kennis te 

maken heeft, en dan vooral de gronden die ons vertrouwen geven in de juistheid, 

betrouwbaarheid of waarheid van die kennis. Bijvoorbeeld in ons onderzoek komen we tot 

de conclusie dat de extreme mobiliteit van sekswerkers het heel moeilijk maakt om 

nauwkeurige en betrouwbare schattingen van het aantal sekswerkers op een bepaalde 

locatie te maken. We leggen in extenso uit wat we allemaal gedaan hebben om tot die 

schattingen en die conclusie te komen. Dat behoort allemaal tot het domein van het 

epistemische.  

 

Voordat ik tot een definitie overga wil ik eerst proberen het belang van wat je zou kunnen 

noemen onze epistemische rechten toe te lichten. Epistemische rechtvaardigheid is het 

recht om verstaan te worden. Verstaan worden omvat meer dan gehoord worden. Verstaan 

worden houdt in dat de toehoorder bereid is zich open te stellen voor de denk- en 

ervaringswereld van de spreker. Dat betekent dat de aannamen en vooroordelen die de 

toehoorder heeft over de luisteraar ter discussie gesteld kunnen worden. Iemand horen 

daarentegen verplicht tot weinig van de kant van de toehoorder. Men hoeft de luisteraar 

zelfs niet serieus te nemen, zoals men meewarig de grieven van een kind kan aanhoren.  

 

Epistemische rechtvaardigheid is in feite het recht om serieus genomen te worden. Omdat 

dit voor de meeste mensen in onze samenleving geen probleem is, staan we er ook niet bij 

stil. Maar probeer je eens voor te stellen dat je regelmatig niet serieus genomen wordt. Op 

wat je ook zegt reageren mensen met een geringschattend lachje, negeren je volledig, of 

zeggen ronduit dat je het bij het verkeerde eind hebt (zonder verdere opgaaf van reden), of 

dat je zelf niet ziet dat je misleid wordt of te kwader trouw bent. We kennen allemaal de 
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laatdunkende uitspraak: “Ach, die weet nu eenmaal niet beter.” Ik denk dat iedereen wel 

kan invoelen dat je daar wanhopig van wordt; dat dat een gevoel van machteloze woede of 

verslagenheid oproept. Serieus genomen worden, weten dat wat je zegt niet zonder meer 

afgewezen of genegeerd wordt omdat jij het bent die het zegt, is heel nauw verbonden met 

ons gevoel van eigenwaarde. Maar er zijn bevolkingsgroepen die heel regelmatig de 

ervaring hebben niet verstaan te worden. Denk aan kinderen, etnische minderheden, 

mensen uit wat we volkswijken noemen, vrouwen, en, ja, sekswerkers.  

 

Wat ik net gedaan heb is een soort ervaringsdefinitie van epistemisch onrecht geven. 

Iemand onrecht aandoen in haar capaciteit als kennisdrager. Ik geef nu een meer officiële 

omschrijving. Er zijn twee soorten epistemisch onrecht. Getuigenis onrecht ontstaat 

wanneer de vooroordelen van de toehoorder ertoe leiden dat deze de geloofwaardigheid 

van de spreker in twijfel trekt of afschat. Getuigenisonrecht speelt zich af in individuele 

interacties. Als ik bijvoorbeeld de uitspraken van iemand met een psychiatrische 

achtergrond minder serieus zou nemen. Hermeneutisch onrecht is een structureel 

fenomeen en gaat als het ware vooraf aan getuigenisonrecht. Hermeneutisch onrecht 

ontstaat wanneer een tekort in onze collectieve interpretatieve vermogens iemand bij 

voorbaat op achterstand zet wanneer deze haar ervaringen communiceert. Dit is een veel 

meer sluimerend fenomeen. Een soort structureel epistemisch onrecht dat ingebakken zit in 

onze maatschappelijke en culturele structuren; zonder dat we ons dat zo bewust zijn. Het 

gaat ook vaak niet wat de andere partij zegt maar ook hoe ze het zeggen: het betoog kan “te 

emotioneel” zijn, of over “bijzaken” gaan, of termen en categorieën gebruiken waar je 

“niets mee kunt”, je kunt de verkeerde woorden gebruiken of andersom de juiste woorden 

verzuimen te noemen. Je kunt ook de verkeerde kleding dragen of tatoeages hebben. Dit 

zijn de subtiele codes aan de hand waarvan je iemands positie in de samenleving kunt 

vaststellen. Ik denk bijvoorbeeld aan de moeilijkheden die ik bij mezelf gewaarwerd toen ik 

in Australië naar een lid van de Aboriginal gemeenschap luisterde die vertelde over de 

geschiedenis van zijn volk en zijn relatie tot het landschap. Het was me aanvankelijk 

wezensvreemd.  

 

Voor de duidelijkheid: epistemische rechtvaardigheid houdt niet in dat we het altijd met 

elkaar eens hoeven te zijn. Je kunt het hardgrondig met iemand oneens zijn en haar serieus 

nemen. In dat geval doe je moeite om jouw positie met steekhoudende argumenten te 

onderbouwen.  

 

Ik formuleer nu drie stellingen: 

1. Sekswerkers zijn het slachtoffer zijn van beide vormen van epistemisch onrecht.  

2. Dat is de reden dat ze vrijwel nooit serieus genomen worden als onderwerp van 

beleid, laat staan als volwaardige partner in het ontwerp en de uitvoering van 

beleid.  
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3. De Wrs komt voort uit structureel epistemisch onrecht jegens sekswerkers bij 

Nederlandse politici en beleidsmakers.  

 

Ga maar na: radicale feministen zeggen openlijk dat je de uitspraken van sekswerkers niet 

kunt vertrouwen omdat ze onder invloed staan van mensenhandelaren. Of nog erger, dat ze 

allemaal leugenaars zijn. (Terzijde, wij als onderzoekers zijn er ook regelmatig van 

beschuldigd dat we betaald worden door pooiers.) Dat is getuigenisonrecht. Of: de steeds 

maar herhaalde verzuchting dat je niet kunt begrijpen dat iemand zijn lichaam verkoopt. Of, 

de als ironisch bedoelde uitspraak dat als prostitutie werk is, we het ook als baanalternatief 

voor werklozen bij het Centrum van Werk en Inkomen kunnen aanbevelen. Dat is 

hermeneutisch onrecht. Je weet dat er sprake is van hermeneutisch onrecht als een filosoof 

als Debra Satz er voetstoots van uitgaat dat (vrouwelijke) seksualiteit en intimiteit 

onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn en dus niet te koop zou moeten worden 

aangeboden in de marktplaats.  

 

Tot slot: Hoe ontstaat epistemisch onrecht, in het algemeen en in het bijzonder jegens 

sekswerkers?  

 

Epistemisch onrecht kan niet los worden gezien van de machtsverhoudingen in een 

samenleving. De ethiek van epistemische rechtvaardigheid speelt zich niet af in een 

maatschappelijk vacuüm. Het gaat altijd om groepen die tot elkaar in allerlei betrekkingen 

staan, dus ook in betrekkingen die verschillen in status en invloed weerspiegelen. Kinderen, 

etnische minderheden, groepen met een lagere sociale status staan nu eenmaal structureel 

op zekere afstand tot de heersende middenklasse of de bestuurlijke en academische elite.  

 

Wat betreft sekswerkers moeten we de olifant in de kamer maar meteen benoemen: het 

gaat in het maatschappelijk debat vrijwel uitsluitend om vrouwelijke sekswerkers. In de 

meeste gevallen gaat het om mannen die oordelen vellen over vrouwen. En wel in het 

bijzonder over vrouwelijke seksualiteit. Ik wil niet in allerlei speculaties treden maar de 

omgang tussen de seksen waar het seksualiteit betreft is aan allerlei regels gebonden. Met 

name voor het seksuele gedrag van vrouwen bestaan allerlei strikte maatschappelijke 

scripts. (Terzijde: Met de MeToo beweging worden die scripts voor mannen gelukkig ook 

herschreven.)  Sekswerkers schenden die seksuele scripts. Hun seksuele gedrag is meer 

autonoom en expressief. Veel mannen – en ook talloze vrouwen - voelen zich hierbij zeer 

ongemakkelijk. Ze zien hierin een onaanvaardbare schending van de maatschappelijke 

normen aangaande seksueel gedrag. Mannen zien hierin ook een bedreiging voor hun 

maatschappelijke positie en invloed en daarmee voor de maatschappelijke orde. Hoe vaak 

heb ik niet gehoord dat prostitutie een bedreiging voor het huwelijk vormt. Naar mijn idee 

schuilt hier de kern van het probleem. We begrijpen nu waarom we met ons pleidooi voor 

SB geen voet aan de grond kregen. De meeste lokale bestuurders en burgemeesters konden 

zich niet voorstellen dat vrouwen met zulke afwijkende seksuele normen een serieuze 
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inbreng in het bestuurlijk proces zouden kunnen hebben. Dat blijkt bijvoorbeeld als een 

mannelijk bestuurder na een voordracht van een vertegenwoordiger van PROUD zich tot mij 

wendt en zegt: “Dat was toch eigenlijk een heel goed verhaal.” “Toch eigenlijk….” Daarmee 

verraden zich de stilzwijgende aannamen over vrouwelijke sekswerkers. Daarin komt de 

structurele epistemische onrechtvaardigheid tot uiting.  

 

Opnieuw, de principes van epistemische rechtvaardigheid houden niet noodzakelijk in dat je 

het eens bent met de opvattingen of levensstijl van sekswerkers. Het enige wat van je 

gevraagd wordt is dat je sekswerkers als volwaardige en mondige leden van de samenleving 

accepteert. Dat je sekswerkers probeert te verstaan. Dat betekent onder andere dat je geen 

beleid maakt op basis van persoonlijke, maatschappelijke of ideologische 

vooringenomenheid jegens sekswerkers. (Zie op dit punt ook onze ideeën over moreel 

beleid en de invloed daarvan op het Nederlandse prostitutiebeleid.) Nog beter ware het om, 

zoals wij in ons pleidooi voor SB beargumenteren, sekswerkers een stem te geven in de 

beleidsontwikkeling en -uitvoering.  

 

Gemeenten hebben sinds ruwweg 2004 een beleid van repressieve regulering ingevoerd. Er 

werd een arsenaal aan handhavingsinstrumenten opgebouwd om een vermeende epidemie 

aan mensenhandel te bestrijden. Dit mensenhandelparadigma is nooit door cijfers 

onderbouwd. Wij hebben als onderzoekers die nauw hebben samengewerkt met 

gemeenten ervaren dat deze steeds minder bereid waren om wetenschappelijk bewijs voor 

wat werkt en niet werkt in het prostitutiebeleid serieus te nemen. Tevens werden 

sekswerkers als stakeholder naar wiens ervaringen je zou kunnen luisteren, en die een 

waardevolle stem in het beleid zouden kunnen hebben, buitenspel gezet. De conclusie is dat 

repressieve regulering en het mensenhandel paradigma sekswerkers het recht ontneemt 

om verstaan te worden. De Wrs is een buitenproportionele reactie op en probleem dat de 

gemeenten zelf gecreëerd hebben. De invoering van SB bij de vormgeving en uitvoering van 

gemeentelijk prostitutiebeleid had de meeste problemen waarover we nu spreken kunnen 

voorkomen.  

 

Tenslotte, hoe worden we ons bewust van de beide vormen van epistemisch onrecht jegens 

sekswerkers en wat kunnen we ertegen doen? Er is eigenlijk maar een manier en dat is op 

een open manier reflecteren op wat we denken, voelen en zeggen en de impact die dat 

heeft op de ander. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat dergelijke reflectie ‘kosten’ met zich 

meebrengt voor ons zelfbeeld en identiteit. Het kost daarom ook tijd. Om je anders te 

gedragen moet je niet alleen anders gaan denken maar ook andere gevoelens ervaren. De 

uitkomst van zo’n proces van reflectie kan je verrijken. Je wereld wordt letterlijk groter, 

ruimer en je positie – als man, lid van een politiek of bestuurlijke elite– empathischer, 

genereuzer en minder krampachtig. Voor beleid is de opbrengst dat je door de doelgroep te 

betrekken je een hoop informatieproblemen oplost en je beleid veel meer draagvlak en 

legitimiteit geeft. 


