
Bijdrage van Quirine Lengkeek 

 

Mijn naam is Quirine Lengkeek, voorzitter van SekswerkExpertise en socioloog. In het dagelijks 

leven werk ik voor een mensenrechtenorganisatie, en hiernaast ben ik zelfstandig consultant, 

o.a. op prostitutiebeleid.  

Ik kan voor u in één woord redelijk vatten waarom dit nu zo’n lastig onderwerp is voor 

Nederland. SEKS. 

Dat vinden we eigenlijk maar een eng onderwerp. Ook heel spannend, en geschikt voor 

sensatie, wat óók blijkt uit hoe we over sekswerk praten. EN een actieve, zeker actieve 

vrouwelijke seksualiteit vinden we als maatschappij ook een beetje vies. En IEDEREEN beleeft 

seksualiteit, dus we betrekken dit onderwerp ook allemaal op onszelf. ‘Zou ik het kunnen?’, 

‘Hoe zou dat dan zijn?’, en de bekendste: WAT ALS MIJN DOCHTER...?!  

Die zelfreflectie is interessant. Het wordt echter een probleem, als we dat ‘op onszelf 

betrekken’ niet loslaten wanneer we beleid gaan maken. Mijn voornaamste boodschap in deze 

bijdrage zal ik dan ook alvast aan u verklappen: onthoud, dat het niet om u gaat.  

Ik typeerde uit een analyse van stukken van de Tweede Kamer sinds de opheffing van het 

bordeelverbod, de Nederlandse aanpak als poldermoraliteit, een mengeling van een aantal 

trends, of, met een deftig woord ‘discours’, die we in de rest van de wereld zien op 

prostitutiebeleid, gericht op reguleren, belasting kunnen innen en wat fatsoenlijk zou zijn. Dus 

ik ga hier nu met u doorheen lopen.  

Zo is er bijvoorbeeld het ‘nationaal feminisme’, met name uit Zweden, wat ervanuit gaat dat 

alle prositutie geweld tegen vrouwen is en de man als dader neerzet en dus ook klanten wil 

vervolgen. Het zal u niet ontgaan zijn dat ook in Nederland dit debat de kop op is gestoken en 

hierbij – overigens ook zeker door vrouwen zelf – wordt geopperd dat sekswerk doen schadelijk 

is, niemand dat vrijwillig doet en we deze vrouwen moeten redden. Elk verzet is een teken van 

onwetendheid. Zij leggen hiermee een zogeheten ‘vals bewustzijn’ op aan de sekswerker, 

waardoor deze ook monddood wordt gemaakt. Want ach meisje, je weet niet beter.  

(Als u heeft opgelet ziet u hier alweer het op zichzelf betrekken voorbij komen in ‘niemand doet 

dit vrijwillig’. Nee, jij zou het niet kunnen of willen, dat is iets anders). Op zo’n manier over 

andere vrouwen spreken en hen wegzetten als onbekwaam is bovendien natuurlijk allerminst 

feministisch. En we moeten er ook niet in trappen om de zogenaamde happy hooker en het 

slachtoffer tegenover elkaar te zetten. Sekswerkers en hun motivatie zijn heel divers, en 

iedereen is beter af met respect voor gezondheid en arbeidsrecht. 

In Nederland is deze stroming nauw verwand aan het religieus moraalridderschap. Uit de 

teksten bleek dat vooral Christelijke partijen bleven vasthouden aan de vrouwen in de 

seksbranche, terwijl in werkelijkheid de branche heel divers is qua gender en ook seksuele 



orientatie, ook van klanten.  Dit niet erkennen maakt adequaat beleid onmogelijk. Ook waren 

de Christelijke politici degenen de meeste sfeerwoorden gebruikten, van ‘mensonterend’ tot 

zelfs het ‘disrespectvol gebruik van het menselijk lichaam’. Zij waren echter, althans in het 

verleden, ook degenen die kritische vragen stelden over het vervolgen van klanten en of het 

onmogelijk maken van vergunningen uitgeven in een gemeente, en dus eigenlijk van iets legaals 

iets soort van illegaals maken, wel zo netjes was.  

Misschien komt dat laatste u bekend voor, dat is de beruchte nul-optie, waardoor een 

gemeente kan besluiten helemaal geen vergunning af te geven aan een seksbedrijf of 

zelfstandig sekswerker. Wat dat betekent voor het illegale circuit wordt overheen gekeken, 

want hierin is het volgende discours zichtbaar, namelijk dat van de ‘publieke orde bewaren’. 

Nog voordat de vorm waarin, de locatie of het bedrijfsplan besproken kan worden, stellen 

sommigen gemeenten dat het sowieso noodzakelijk is om sekswerk te verbieden, of op z’n 

minst ontzettend te ontmoedigen, om de publieke orde te bewaren. Daarin is men niet altijd 

heel duidelijk, want duidelijk communiceren over iets wat met seks te maken heeft, en een 

branche waarvan je nog nooit iemand hebt gesproken, is heel spannend en ook een beetje 

twijfelachtig qua arbeidsrecht en mensenrechten. Het leidde in ieder geval tot een maximum 

aantal vergunningen in gemeente A, veelal bevroren na de legalisering in 2000, dus geen ruimte 

voor vernieuwing, en een nulbeleid in gemeente B, of een ontmoedigingscampagne van een 

bestemmingsplan aanpassen en met naam en toenaam in de krant, extra vergunningen, de 

gemeenteraad, enzovoort. Het is Nederland in de praktijk HEEL moeilijk om legaal sekswerk te 

doen.  

Als de sekswerker bij u aan tafel had gezeten, wist u dit toen al.  

(...) 

Graag geef ik u ook wat voorbeelden en reflecties uit de praktijk als consultant die dit scheve 

redeneren illustreert.  

Bijvoorbeeld. Het huidige stokpaardje is toch wel het tegengaan van mensenhandel, en dan 

alleen het tegengaan van mensenhandel in de prostitutie. Met zwaar symbolisch gebaar maken 

we duidelijk dat de verantwoordelijkheid van de exploitant zeer zwaarwegend is hierin. Je zal 

een enorme boete krijgen, pak ‘m beet 25000 euro, wanneer je meld en het blijkt dat 

inderdaad, er sprake was van mensenhandel. OF: je brengt je eigen brood, en dat van de hele 

zaak in gevaar, want er wordt gedreigd én gehandeld, naar het intrekken van de vergunning 

wanneer dit aan het licht komt.  

En hoe denkt de gemeente dat de exploitant hierachter moet komen? Met kant en klare 

vragenlijsten met bijvoorbeeld de vraag die na 6 maanden nog eens gesteld moet worden: weet 

u nog steeds waar u mee bezig bent? Of deze, ook zeer belangrijke vraag: reist u met de auto, 

fiets of bus?  



Een door de wol geverfde exploitant zal hier om grinniken, want zo werkt het natuurlijk niet. 

Een oog ontwikkel je, en kennisopbouw zal hierin helpen, maar waar je het echt van moet 

hebben, is de vertrouwensband die onstaat tussen exploitant en sekswerker, of sekswerkers 

onder elkaar. Het dan zo drastisch ontmoedigen om naar voren te komen met twijfels over een 

fout vriendje of blauwe plekken, lijkt dan toch absurd.  

Wanneer de exploitant aan tafel had gezeten bij de ambtenaar, wist u dit toen al.  

Ook hierna viel mijn mond toch weer open toen ik hoorde hoe de Gemeente Utrecht redeneert 

dat de tippelzone zichzelf onnodig heeft bewezen. Er blijkt namelijk een verdeelsleutel te zitten 

in het aantal beschikbare vergunningen en het aantal verslaafde dames. Sinds de jaren ’80 is de 

drugsproblematiek gelukkig afgenomen, maar om hiermee voorbij te gaan aan het feit dat 

inmiddels de groep die op de tippelzone werkzaam is, is veranderd, en hier nu bijvoorbeeld 

meer transgender migrantenvrouwen werken, is natuurlijk heel bijzonder.  

Men zou hierbij ook kunnen denken aan de werkomstandigen, vaak heel grimmig geschetst in 

de krant, klaar voor sensatiezoekers. ‘De afwerkplek’ met ‘grauwe schotten’, ‘een ruwe sfeer’, 

enzovoort. Stemmingmakerij, zou je dat bij elk ander onderwerp noemen, maar nee, ook de 

politiek maakt hier gretig gebruik van: het is een nietsontzienende beschrijving, van 

mensonterende omstandigheden.  

Persoonlijk vind ik dat de nietsontzienende beschrijving dat 80% van de transpersonen in 

Nederland werkloos is, reden voor meer paniek en actie. En struikel niet over wat U zou willen 

of kunnen doen, of wat u voor uw dochter zou willen. Vergeet niet dat ook werk uit overleven, 

of overbruggen, ook werk is, en dus recht heeft op respect en bescherming. En bovendien, 

mensen die kostte wat kost hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid bewaken via dit werk, dat 

is ook iets heel krachtigs.  

Dat krachtige, zit in mijn persoonlijk favoriet discours, namelijk ‘sekswerk is werk’, en dat zien 

we in Nederland ook. Het kan echter ook gebruikt worden voor de eigen agenda van politici. Zo 

stelde een CDA politicus dat het registreren van sekswerkers wél mogelijk zou moeten zijn, 

want het argument dat dit om het seksuele leven, en dus om een bijzonder persoonsgegeven 

gaat wat niet zomaar verwerkt mag worden, hier niet op zou gaan, omdat het een beroep 

betreft. Ook is het heel handig om het als werk te zien wanneer men om belastingcenten 

verlegen zit. Het liefst zie ik de invulling van dit discours als respect voor diversiteit, 

arbeidsrecht en destigmatisering. En uiteindelijk, zoals collega en organisator van vandaag Joep 

Rottier zo mooi heeft beschreven, decriminalisering. Daarmee laten we eindelijk los wat we zelf 

vinden, en respecteren we de sekswerker als ieder ander. 

Dus onthoud alstublieft, het gaat niet om u, en uw persoonlijke mening, dat komt de veiligheid 

en gezondheid van sekswerkers meestal niet ten goede.  

Als de branche met u om tafel zat, wist u dit toen al.  

 


