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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1 Inleiding 

Tijdens een wandeling door de verschillende prostitutiegebieden van Antwerpen lijkt 
het er op het eerste gezicht op alsof prostitutie in de stad slechts een marginaal 
verschijnsel is. Het Schipperskwartier, bestaande uit drie straten, doet op geen enkel 
ogenblik meer denken aan wat het een aantal jaren geleden is geweest. De 
Atheneumbuurt, bekend als buurt waar sinds de jaren zestig sprake was van 
straatprostitutie, ziet er na de opknapbeurt die zij heeft gekregen, vredig uit, vooral 
overdag. De Van Schoonhovenstraat, ooit bekend als een straat waar jonge jongens zich 
prostitueerden maakt overdag een verlaten indruk en ziet er s’ avonds niet meer uit dan 
een gezellige uitgaansbuurt voor homo’s. En op een regenachtige dag is er in de buurt 
van het Stadspark niet meer te zien dan een paar spelende kinderen of mensen die 
haastig de hond uitlaten.  
Maar schone schijn bedriegt. Achter de façades van het opgeknapte Schipperskwartier is 
het niet allemaal goud dat blinkt. Hoewel de vrouwen het niet makkelijk zullen 
toegeven is het bekend dat er nog steeds sprake is van wantoestanden. Een groot deel 
van de vrouwen werkt er in opdracht van een pooier, er is nog steeds sprake van 
mensenhandel en gedwongen prostitutie, beruchte mensenhandelaren en andere 
criminelen vertonen zich zonder schroom (en vaak gewapend!) in de buurt evenals de 
pooiertjes die van raam tot raam lopen om de jonge meiden aan te spreken. 1 Dat zelfde 
beeld geldt ook voor de rest van de prostitutiesector. Wanneer de duisternis invalt ziet 
het publiek in het Stadspark er ineens anders uit en rijdt er een opvallende rij auto’s in 
een slakkengangetje langs de vierhoek Rubenslei-Louiza Marialei-Frankrijklei en Maria-
Theresialei.  Ook verzamelen er zich een opvallend groot aantal jonge jongens in de 
buurt van het park die door hun houding verraden dat ze niet op de bus wachten maar 
de straten afspeuren op zoek naar klanten. En ook wordt duidelijk dat de opvallend 
opgedirkte jonge vrouw op de hoek van de Van Maerlantstraat in de Atheneumbuurt 
niet in de auto stapt bij een kennis maar opgepikt wordt door een klant. Prostitutie in 
Antwerpen is dus niet, zoals men op het eerste gezicht zou denken, een marginaal 
verschijnsel. Wel is het door het laagje vernisbeleid van het stadsbestuur van de 
afgelopen jaren verdreven naar de rafelrand 2  en is de positie van veel prostituees, 

                                                 
1  Uit eerder onderzoek weten we dat ze dit vaak doen om te vragen aan de meisjes of ze al een vriend (oftewel pooier) hebben 

(Bovenkerk, Van San et.al, 2006). 
2  Hiermee wordt het meest kwetsbare segment van de samenleving bedoeld.  
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vooral van de meest kwetsbaren, nog schrijnender geworden. 3 En dat zal wel niet de 
bedoeling geweest zijn. 
Op de positie van sekswerkers die in verschillende sectoren werken, wordt in dit 
rapport dieper ingegaan. Er wordt nagegaan welke hulpvragen zij hebben en wat de 
stad Antwerpen op dit terrein te bieden heeft. Uit de literatuur over prostitutie blijkt dat 
sekswerkers uit verschillende prostitutiesectoren elk met hun eigen specifieke 
problemen kampen. Bepaalde groepen, zoals straatprostituees, vormen een zeer 
kwetsbare groep, terwijl prostituees uit andere sectoren, zoals de escort bijvoorbeeld, 
vaak een stuk weerbaarder zijn. Sommige groepen staan dan ook relatief vaker bloot 
aan allerhande risico’s dan andere. Vanwesenbeeck (1994) liet zien dat als het gaat om 
welzijn van prostituees er sprake is van een sneeuwbaleffect. Vrouwen of mannen met 
een slechtere uitgangspositie (een leven dat gekenmerkt is door traumatisering, geweld 
en sterke economische nood) komen vaak terecht op de minder veilige werkplekken en 
blijven daardoor een zwaar en penibel leven leiden. Zij werken tot laat in de avond (en 
vaak op straat), er is vaak sprake van verslaving, er wordt gewerkt voor weinig geld, zij 
staan vaak bloot aan geweld en lopen ernstige gezondheidsrisico’s. Door de 
verscheidenheid aan vormen van prostitutie en groepen prostituees is het nodig een 
gedifferentieerd hulpverleningsaanbod op poten te zetten.  
Om een goed hulpverleningsaanbod te kunnen opzetten is het van belang om een beeld 
te krijgen van de specifieke behoeften van sekswerkers uit verschillende sectoren. In dit 
rapport wordt een poging gedaan om daar helderheid over te verschaffen. Er wordt een 
beeld geschetst van de behoeften die sekswerkers hebben op medisch, sociaal en 
juridisch gebied. Om hier zicht op te krijgen worden gesprekken gevoerd met 
sekswerkers uit verschillende sectoren. Daarnaast worden professionals uit de sociale, 
medische en juridische sector bevraagd over de behoeften die er in hun ogen bij 
sekswerkers bestaan. Op basis van deze kwalitatieve benadering wordt een beeld 
geschetst van wat er kan verbeterd worden aan de hulpverlening aan sekswerkers in 
Antwerpen. Om enigszins een beeld te krijgen van de wijze waarop in andere landen 
met prostitutie wordt omgesprongen en welke initiatieven daar ontplooid worden om 
het welzijn van prostituees te bevorderen, maken wij een vergelijking met het 
hulpverleningsaanbod in Amsterdam en Hamburg. Verder wordt in dit rapport een 
indicatie gegeven van de prostitutiescene, zoals die er vandaag de dag uitziet. Het is 
bekend dat prostitutie een fenomeen is dat aan veranderingen onderhevig is. Voor het 
beleid is het echter van groot belang een goed zicht te krijgen op de sector zoals die er 
nu uit ziet. Om zorg op maat te kunnen bieden is het namelijk van belang dat men goed 
weet hoe de sector eruit ziet, welke veranderingen zich daarin hebben voorgedaan en 
welke veranderingen er zich in de toekomst nog meer zouden kunnen gaan voordoen.  

                                                 
3  Er zijn verschillende termen in gebruik om mannen en vrouwen die in de prostitutie werken aan te duiden. Wanneer het 

gaat over mannen dan wordt de term prostitué gebruikt, vrouwen worden met de term prostituee aangeduid of men 
gebruikt voor beide de meer algemene term sekswerker. De drie termen worden in dit rapport omwille van de leesbaarheid 
door elkaar gebruikt.  
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2 Onderzoeksvragen 

Gegeven de in de inleiding geschetste problematiek zullen in dit onderzoek de volgende 
onderzoeksvragen centraal staan: 
 
1. Hoe ziet de prostitutiescene anno 2007 in de stad Antwerpen eruit? 
 
2. Wat zijn de specifieke noden (op medisch, sociaal en juridisch gebied) van 
sekswerkers in de verschillende sectoren?  
 
3. Hoe ziet het bestaande hulpverleningsaanbod (op medisch, sociaal en juridisch 
gebied) aan sekswerkers in Antwerpen eruit? 
 
4. Welke voorzieningen ontbreken in het huidige aanbod? 
 
5. In welke mate verschilt het hulpverleningsaanbod in Antwerpen van het aanbod in 
Amsterdam en Hamburg? 
 
6. Welke concrete beleidsaanbevelingen kunnen op basis hiervan voor Antwerpen 
worden geformuleerd? 

Onderzoeksvraag 1 
Het onderzoek richt zich op de verschillende prostitutiesectoren (raamprostitutie, 
escort, mannen-en jongensprostitutie, café-en straatprostitutie en internetprostitutie). 
Om een goed beeld te krijgen van deze verschillende sectoren zijn gesprekken gevoerd 
met diverse professionals die hier vanuit hun werk veel mee te maken hebben. Op basis 
van deze gesprekken wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
prostitutiesectoren. Door de moeilijke toegangelijkheid van bars, privéhuizen en escorts, 
en door het korte tijdsbestek waarin deze opdracht moest worden uitgevoerd, zijn we er 
echter niet in geslaagd deze prostitutiesectoren te bereiken. Alle andere sectoren werden 
wel bereikt. 

Onderzoeksvraag 2 
Om een beeld te krijgen van de specifieke noden van sekswerkers uit verschillende 
sectoren zijn gesprekken met hen gevoerd. De onderwerpen die in deze gesprekken aan 
de orde kwamen zijn: 

Op sociaal gebied 
. Hoe zien de basale arbeidsomstandigheden eruit van sekswerkers in verschillende 
prostitutiesectoren? 
. Hoe zit het met de werkbelasting (zwaarte van het werk)?  
. Hebben zij het afgelopen jaar te maken gekregen met enigerlei vorm van geweld? 
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Op het gebied van gezondheid 
. Is er sprake van werkgerelateerd alcohol- en druggebruik? 
. Is er sprake van werkgerelateerde gezondheidsklachten? 

Op juridisch gebied 
. In hoeverre zijn sekswerkers op de hoogte van hun rechten en regelgeving omtrent 
prostitutie? 
. Hoe komen ze aan kennis over hun rechten en plichten? 
. In hoeverre is er sprake van informatiebehoefte omtrent hun rechten en plichten? 
. In hoeverre zijn zij op de hoogte van de administratieve organisatie (belasting, 
boekhouding, administratie etc) van het prostitutiewerk?  

Contacten met de instanties 
. Weten sekswerkers uit verschillende sectoren de weg naar de instanties te vinden? 
. Zo ja hoe zijn hun contacten met instanties? 
. Zo nee, wat zijn de hindernissen die ze daarbij ondervinden? 

Onderzoeksvraag 3 en 4  
Om zicht te krijgen op het beschikbare  hulpverleningsaanbod werden daarnaast 
gesprekken gevoerd met professionals van verschillende hulpverleningsinstanties. De 
vragen die hierbij centraal staan zijn: 
. Welke voorzieningen zijn er voor sekswerkers in Antwerpen? 
. Welke voorzieningen ontbreken in het huidige aanbod? 

Onderzoeksvraag 5  
Om een beeld te krijgen van de mate waarin het hulpverleningsaanbod in Antwerpen 
verschilt van het aanbod in Amsterdam en Hamburg is een literatuurscan gedaan.  

3 Methode 

Voor de beantwoording van onderzoeksvragen 1, 2, 3 en 4 zijn contacten gelegd met 
professionals die vanuit verschillende sectoren opereren en die vanuit hun werk te 
maken hebben met de verschillende categorieën sekswerkers die in dit onderzoek 
centraal staan. De werving van de professionals is gebeurd aan de hand van een of meer 
gesprekken met diverse sleutelfiguren die een goed beeld hebben van het terrein van de 
prostitutie (voor een overzicht van de instanties die aan het onderzoek hebben 
meegewerkt, zie bijlage 1).  
Ter beantwoording van onderzoeksvraag 2, 3 en 4 zijn gesprekken gevoerd met 
sekswerkers uit de verschillende prostitutiesectoren. De werving van informanten 
gebeurde langs verschillende kanalen. Sekswerkers werden geworven via het internet, 
ervaringsdeskundigen en straathoekwerkers. Door hun goede contacten met de 
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doelgroep konden zij ons heel gemakkelijk introduceren. In hoofdstuk 4 zullen we er 
nader op ingaan op welke manieren de sekswerkers uit de verschillende sectoren door 
ons werden geworven. Door de combinatie van verschillende ingangen hebben we in 
ieder geval een gedifferentieerde onderzoeksgroep gekregen. In totaal hebben we 
gesprekken gevoerd met 45 sekswerkers waarvan negentien raamprostituees, vijftien 
mannen die als escort werken via het internet, zes jongens die hoofdzakelijk in het 
Stadspark werken en vijf straatprostituees die actief zijn (of zijn geweest) in de 
Atheneumbuurt (voor een overzicht van de sekswerkers zie bijlage 2). Alle gesprekken 
met prostituees zijn opgenomen op de band en daarna letterlijk uitgetikt, tenzij ze daar 
zelf bezwaar tegen maakten. In dergelijke gevallen werd letterlijk genoteerd wat de 
informanten vertelden. De namen van de mannen en vrouwen die in dit rapport aan het 
woord komen zijn, om hun privacy te garanderen, gefingeerd.  

4 Opbouw van het rapport 

In hoofdstuk 2 wordt in eerste instantie een beschrijving gegeven van de 
prostitutiescene in Antwerpen vóór 1999. Vervolgens wordt stil gestaan bij het 
prostitutiebeleid dat de laatste jaren door de stad is gevoerd. Tot slot wordt in dit 
hoofdstuk een beeld geschetst van de prostitutiescene zoals die er anno 2007 uitziet. 
Hoofdstuk 3 geeft een beeld van het hulpverleningsaanbod aan sekswerkers in de stad 
en wat er volgens professionals aan ontbreekt. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens verslag 
gedaan van het kwalitatief veldwerk dat wij hebben gedaan onder verschillende 
categorieën sekswerkers in Antwerpen. In dit hoofdstuk laten we zien onder welke 
omstandigheden de sekswerkers werken en wat hun behoeften zijn op medisch, sociaal 
en juridisch gebied. Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op het hulpverleningsaanbod aan 
sekswerkers in Amsterdam en Hamburg. In hoofdstuk 6 worden op basis van het 
onderzoek een aantal conclusies getrokken. In hoofdstuk 7 worden een aantal concrete 
aanbevelingen geformuleerd voor de stad Antwerpen.  
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Hoofdstuk 2 De prostitutiescene in Antwerpen anno 

2007 

1 Inleiding 

De prostitutiesector in Antwerpen heeft de laatste jaren een aantal veranderingen 
doorgemaakt. Er is de situatie vóór 1999, een periode waarin de sector voor veel overlast 
zorgde. Dit was voor de stad een reden om een bureau in te huren dat hen moest helpen 
en adviseren bij het opstellen van een beleidsplan voor de prostitutie. Na het uitbrengen 
van dit beleidsplan, in 1999, is er een duidelijke omslag gekomen en is er vanuit het 
beleid in een aantal prostitutiesectoren – de één wat meer dan de ander – aanzienlijk 
geïnvesteerd. Hoe de sector er anno 2007 uitziet is niet erg duidelijk. In dit hoofdstuk 
wordt geprobeerd hier wat meer helderheid over te verschaffen. Vooraleer we dat doen 
geven we in dit hoofdstuk echter eerst een korte schets van de situatie vóór 1999. 
Daarna staan we stil bij de belangrijkste krachtlijnen van het Antwerpse 
prostitutiebeleid om vervolgens een schatting te geven van het aantal sekswerkers dat 
anno 2007 actief is in de stad. 

2 Prostitutie in Antwerpen vóór 1999 

De prostitutiesector in Antwerpen zag er vóór 1999 heel anders uit dan vandaag de dag 
het geval is. Er werd in twee wijken aan raamprostitutie gedaan, namelijk in de 
Stationsomgeving waar er sprake was van tachtig ramen en in het Schipperskwartier 
waar 280 ramen waren, verspreid over zeventien straten. Daarnaast was er sprake van 
straatprostitutie in de Atheneumbuurt. Mannen-en jongensprostitutie vond vooral 
plaats in en rond het Stadspark en in bars in de Van Schoonhovenstraat (ook wel de 
‘Rue Vaseline’ genoemd). Bars, clubs, thuisontvangst en escort waren verspreid over 
heel Antwerpen waarbij er een concentratie was van bars op de Leien, vooral de Italiëlei.  
Al deze sectoren brachten hun eigen problemen met zich mee, maar vooral de 
raamprostitutie in het Schipperskwartier en de straatprostitutie in de Atheneumbuurt 
leverden bij tijd en wijle overlast op. In beide wijken was er dag en nacht sprake van de 
zogenoemde verkeerscarroussel, waarbij klanten vaak urenlang rondreden in het 
prostitutiegebied op zoek naar het geschikte meisje of jongen. Het Schipperskwartier 
maakte een verloederde indruk. Er was sprake van zwerfvuil, er werd veel overlast 
veroorzaakt door  ‘wildplassers’ en buurtbewoners klaagden er regelmatig over 
geluidsoverlast. De wijk bestond grotendeels uit vervallen panden die door 
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huisjesmelkers werden ingepalmd. Hierdoor werkten de vrouwen er in schrijnende 
omstandigheden. De criminaliteit in de wijk was hoog. De Albanese maffia had de 
controle over de vitrines waardoor er sprake was van mensenhandel en veel gedwongen 
prostitutie. Daarnaast was er op het nabijgelegen Falconplein (ook wel ‘Het Rode Plein’ 
genoemd) een, door de Georgische maffia gerunde, bloeiende handel in namaakspullen, 
wat een grote aantrekkingskracht had op allerlei louche types uit binnen-en buitenland. 
Door de aanwezigheid van de Albanese en Georgische georganiseerde misdaad was er 
ook een verharding ontstaan van de prostitutiesector. Na het wegvallen van de Berlijnse 
muur waren er steeds meer Oost-Europese meisjes achter de ramen terechtgekomen. Zij 
werden door de prostituees die eerder actief waren in de wijk, en die er een gevestigde 
positie hadden ingenomen, met de nek aangekeken omdat de Oostblokmeisjes op een 
veel agressievere manier klanten wierven dan onder de prostituees van het 
Schipperskwartier gangbaar was. De animositeit tussen de gevestigde prostituees en de 
nieuwkomers ontstond omdat de Oostblokmeisjes klanten inpikten van de ‘gevestigde’ 
vrouwen in het Schipperskwartier.  
De problemen in de Atheneumbuurt waren van een iets andere orde. Ook daar was 
sprake van verloedering maar de grootste moeilijkheden ontstonden door het 
druggebruik van de tippelende vrouwen die zich overdag ophielden in de buurt van 
een aantal scholen in de wijk. Buurtbewoners klaagden over rondhangende dealers en 
pooiers, rondslingerende drugsspuiten en over het feit dat prostituees ongegeneerd hun 
klanten afwerkten in portieken. Uiteindelijk resulteerden al deze klachten in een petitie 
van bewoners gericht aan het stadsbestuur waarin gevraagd werd om actief op te treden 
tegen de overlast in de buurt.  

3 Het Antwerpse prostitutiebeleid 

In 1998 gaf de stad Antwerpen opdracht aan het Nederlandse Studiebureau Seinpost om 
een beleidsplan voor de prostitutie in de stad op te stellen (Seinpost 1999). Op basis van 
dit plan besloten beleidsmakers de prostitutieproblematiek in de stad integraal aan te 
pakken.  
De krachtlijnen van het beleidsplan waren dat prostitutie in de stad mocht blijven 
bestaan maar dat het fenomeen controleerbaar en beheersbaar moest blijven. In eerste 
instantie betekende dit dat prostitutieactiviteiten geen overlast meer mochten 
veroorzaken in de wijken waar ze plaatsvonden en dat criminele randverschijnselen van 
de prostitutie moesten worden bestreden. Daarnaast ijverde men voor een 
herontwikkeling van de prostitutiebuurten en moest ervoor gezorgd worden dat de 
positie van de prostituee werd verbeterd.  
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a. Raamprostitutie 
Deze uitgangspunten hadden tot gevolg dat er vanaf 2000 werk werd gemaakt van het 
inkrimpen van de raamprostitutie. De ramen in de Stationsomgeving werden 
opgeheven en in het Schipperskwartier werden de zeventien straten, waarin tot dan toe 
raamprostitutie werd gedoogd, gereduceerd tot drie straten volgens het V-model 
(Schippersstraat, Vingerlingstraat en Verversrui).4 Deze inkrimping werd gerealiseerd 
via een aanpassing van de code van de gemeentelijke politiereglementen5. In de drie 
straten waar raamprostitutie wordt gedoogd zijn op dit ogenblik 273 vitrines in gebruik, 
verdeeld over 63 panden. De zone waar er tegenwoordig sprake is van raamprostitutie 
is in onderstaande figuur aangeduid in het rood. 
 
 

Figuur 2.1 Raamprostitutie in Antwerpen 

 
De politie richtte twee gespecialiseerde 
cellen op, namelijk de Cel Prostitutie, 
die zich vooral bezig hield en houdt 
met de prostitutieproblematiek en de 
Cel Falcon die gespecialiseerd was in 
het bestrijden van de handel in 
namaakgoederen. Daarnaast werd er in 
het Schipperskwartier een 
politieantenne geïnstalleerd. Ook de 
openbare ruimte werd streng onder 
handen genomen. Zo werden de straten 
en huizen aan een grondige 
renovatiebeurt onderworpen, werd de 
zone verkeersvrij gemaakt, zodat aan 
de verkeerscarroussel een einde kwam, 
werd er nieuwe verlichting geplaatst en 
bomen geplant en werd de buurt 
dagelijks grondig gereinigd. 
Exploitanten dienden over een 
geschiktheidsverklaring te beschikken. 6 
Deze legt voorwaarden op aan de 

                                                 
4  Doordat de concentratie van ramen maar in drie straten is (in de vorm van een V) is de openbare orde binnen dit model goed te 
handhaven, omdat de buurt op die manier erg overzichtelijk is geworden voor de politie. Ook is door dit V-model nauwelijks 
sprake van overlap van het prostitutiegebied met de woonfunctie en bedrijvigheid in de buurt. Bewoners kunnen met andere 
woorden gebruik maken van de buurt zonder geconfronteerd te worden met de ramen.  

5  In hoofdstuk 6, afdeling 2 van de politiecodex wordt vermeld in artikel 289: De verboden bepaald in de artikelen 285 tot en met 
288 (betreffen verschillende artikelen over ontucht en prostitutie) gelden met name op of aan de openbare wegen en gebieden 
van het grondgebied van de stad, uitgenomen voor  raamprostitutie in het concentratiegebied. Onder het concentratiegebied 
wordt verstaan Verversrui,  Vingerlingstraat en Schippersstraat. De raamprostitutiepanden moeten met alle voor- en 
zijgevelvlakken uitgeven in het concentratiegebied en mogen geen interne verbinding hebben met panden, die buiten het 
concentratiegebied liggen. Deze aanvulling werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 19 juni 2000. 

6  De Gemeenteraad keurde het reglement goed op 19 juni 2000. Ondertussen zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd 
waarvan de laatste op 23 januari 2006.  
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inrichting van de panden waar raamprostitutie plaatsvindt en houdt een ‘gedragscode’ 
in voor de exploitant. Indien de exploitant zich niet aan de regels houdt die omschreven 
worden in de geschiktheidsverklaring kan de vergunning door het College van 
Burgemeester en Schepenen worden ingetrokken. 7 
Door de renovatie van de panden zijn de werkomstandigheden van prostituees in het 
Schipperskwartier gevoelig verbeterd. Daarnaast werd het nodige ondernomen om de 
positie van de prostituees te verbeteren. Het is bekend dat sekswerkers moeilijk toegang 
hebben tot de reguliere gezondheidszorg omdat zij bijvoorbeeld weinig financiële 
middelen hebben, er veel vooroordelen bestaan ten aanzien van prostituees en zij lange 
werkdagen maken waardoor het lastig is om op gepaste tijden een arts te bezoeken. Om 
hun gezondheidsrisico’s te beperken werd in 1999 een pilootproject opgestart van de 
Universiteit Antwerpen 8 in samenwerking met Payoke en de stad Antwerpen. Dit 
gezondheidsproject bestond uit het gratis screenen op seksueel overdraagbare infecties 
(SOI) en het aanbieden van hepatitis B-vaccinatie. In 2002 werd de vzw Gh@pro 
(Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie) opgericht die (gezondheids)zorg aanbiedt aan 
sekswerkers. 9 Gh@pro is een laagdrempelige hulpverleningsinstantie met een sterke 
nadruk op het preventief medische luik en een beperkter psychosociaal luik. Voorts 
werd in 2005 het Exit-project van de grond getild, een project dat prostituees die willen 
stoppen, ondersteuning en begeleiding biedt. Het project werd gecoördineerd binnen de 
prostitutiedienst van de stad Antwerpen en kende in het begin de nodige 
opstartproblemen, waardoor het twee jaar stil bleef liggen. Sinds maart 2007 is het weer 
operationeel. Aangezien er geen hulpverleningsinstantie bestaat in Antwerpen die 
gespecialiseerd is in het begeleiden van prostituees die uit de prostitutie willen stappen 
werd de uitvoering ervan toevertrouwd aan Gh@pro. Het opnemen van het Exit-project 
in de schoot van Gh@pro biedt de mogelijkheid om het psychosociale 
hulpverleningsluik van de instantie verder uit te breiden. Sinds een aantal maanden 
heeft de organisatie een medewerkster in dienst genomen die zich de komende 
maanden en, afhankelijk van de in de toekomst vrijkomende subsidies, misschien de 
komende jaren zal bezighouden met de uitbreiding en praktische uitwerking van het 
psychosociale luik dat de naam Connect@ kreeg.  
Daarnaast is bekend dat prostituees vaak het slachtoffer waren, en nog steeds zijn, van 
mensenhandel, uitbuiting en gedwongen prostitutie. Payoke, met als bekendste gezicht 
van de organisatie Patsy Sörensen, zet zich sinds het eind van de jaren tachtig, begin 
jaren negentig nationaal maar ook internationaal actief in in de strijd tegen 
mensenhandel en gedwongen prostitutie. 

                                                 
7  Er zijn drie sancties mogelijk bij het niet naleven van het reglement. In eerste instantie kan een bordeelhouder die zich niet aan 
de regels houdt een administratieve geldboete opgelegd krijgen. Vervolgens kan er sprake zijn van een schorsing of intrekking 
van de geschiktheidsverklaring. Daarnaast is een een tijdelijke of definitieve sluiting van het pand mogelijk.  

8  Het initiatief ging uit van het Centrum voor Evaluatie van Vaccinaties onder leiding van prof. dr. Pierre van Damme.   
9  Overigens heeft Gh@pro tot doel om prostituees uit verschillende sectoren werkzaam in de provincie Antwerpen, te bereiken, en 
richt zich niet alleen op raamprostitutie.  
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Om de positie van de Antwerpse 
sekswerkers te verbeteren werd, tot slot, 
door de Stad Antwerpen een inhoudelijk 
voorstel tot wettelijke regeling van de 
prostitutiesector overgemaakt aan de 
Federale overheid (Wils, 2004). 10 

 

b. Straat- en caféprostitutie 
Naast raamprostitutie is er in Antwerpen 
sprake van straat- en caféprostitutie. 
Straatprostitutie komt hoofdzakelijk voor 
in de Atheneumbuurt, namelijk de Van 
Maerlantstraat, de Olijftakstraat, de 
Goudbloemstraat en de Violierstraat (in 
het groen aangeduid in figuur 2.2).  
 
 
 

Figuur 2.2 Straatprostitutie in Antwerpen 

 
 
 
 
 
Caféprostitutie treft men vooral aan in de Oudemansstraat en in de buurt van het De 
Coninckplein, waar vooral Afrikaanse meisjes, en in iets mindere mate Oost-Europese 
meisjes, op klanten wachten. Regelmatig gebeurt er een razzia waardoor de toeloop van 
de meisjes naar de cafés dan tijdelijk afneemt. Maar over het algemeen zijn meisjes in 
deze buurten actief in het ronselen van klanten. 
 Niet alleen de raamprostitutie maar ook de straatprostitutie werd naar 
aanleiding van het beleidsplan grondig onder handen genomen. Gezien de overlast die 
het veroorzaakte voor de Atheneumbuurt was het stadsbestuur van mening dat 
tippelactiviteiten moesten worden uitgebannen. Er werd een tijdlang gezocht naar een 
alternatieve tippellocatie buiten de stad maar die is er uiteindelijk nooit gekomen. Een 
geschikte locatie bleek namelijk maar moeilijk te vinden en daarnaast was men bang dat 
een tippelzone aantrekkingskracht zou uitoefenen op prostituees uit de rest van België.  
 
 
 
 

                                                 
10  Los daarvan zijn er de afgelopen jaren in het parlement verschillende wetsvoorstellen geweest om de sociale en juridische positie 
van sekswerkers te verbeteren (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2002, 2003, 2004).  
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Figuur 2.3 Caféprostitutie in Antwerpen 
 

Uiteindelijk besloot het stadsbestuur 
tot het uitvaardigen van een 
tippelverbod in de stad. In de 
Atheneumbuurt wordt sinds het 
instellen van dit verbod het vaakst 
controle uitgeoefend omdat dit 
vanouds het gebied is waar 
tippelprostitutie het meeste voorkwam. 
Vrouwen die vanaf het instellen van 
het tippelverbod werden betrapt 
kregen na drie inbreuken een 
straatverbod opgelegd. Ook werden in 
de buurt een aantal verkeerstechnische 
maatregelen genomen zodat de 
verkeerscarroussel werd stopgezet (de 
politie deed dit bijvoorbeeld door 
betonblokken midden op de weg te 
plaatsen). De gemeente sloot een groot 
deel van de panden waarin rendez-
vous hotelletjes waren gevestigd, en 
waar prostituees uit de buurt terecht 
konden met hun klanten. Voorst kwam 
er een verbod op het verhuren van kamers voor prostitutiedoeleinden. Hotels die dit 
verbod negeerden werden gesloten. 11  
 De politiecontroles in de wijk werden sterk opgedreven. Klanten die uit de 
rendez-vous hotels kwamen werden staande gehouden en konden een boete van 250 
euro riskeren alsook een straatverbod. Dit alles had tot gevolg dat er sprake was van een 
forse daling van de zichtbare tippelactiviteiten in de buurt en dat in een mum van tijd 
een groot deel van de overlast veroorzaakt door tippelende prostituees was verdwenen. 
Zo werkten er aan het eind van de jaren negentig naar schatting 100 à 150 
straatprostituees in de buurt. Exacte cijfers over het aantal straatprostituees dat er nu 
actief is, zijn niet voorhanden.  Schattingen spreken over tachtig bekende 
straatprostituees waarvan maandelijks een twintigtal actief zouden zijn in de 
Atheneumbuurt.   
 Ondanks het harde ingrijpen van de gemeente en politie bleef er een harde kern 
van drugsverslaafde en tippelende prostituees aanwezig in de buurt. De vrouwen waar 

                                                 
11  De code van gemeentelijke politiereglementen van de stad Antwerpen zegt wat dit betreft het volgende. Artikel 287: In de 
onmiddellijke omgeving van scholen, gebouwen van de eredienst en van typische woonbuurten of hiervoor bestemde gebieden 
is het verboden, zelfs op bedekte wijze, huizen, kamers of welke instelling ook ter beschikking te houden voor het plegen van 
ontucht of het zich overgeven aan prostitutie. Artikel 288: Het verhuren of onderverhuren van een huis of een gedeelte ervan 
aan één of meer personen die de hiervóór gestelde bepalingen van deze afdeling overtreden, is verboden. De verhuurder of 
onderverhuurder moet dertig dagen na een verwittiging door de burgemeester kunnen aantonen dat hij alle hem ter beschikking 
staande middelen heeft aangewend om, op voormelde grond, het huurcontract te beëindigen. 
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het om gaat zijn bijzonder kwetsbaar en hebben weinig alternatieven. Prostitutie is voor 
hen een overlevingsstrategie. Door een acuut gebrek aan middelen (behoefte aan 
onderdak, voeding, drugs, etc) hebben deze vrouwen een erg zwakke 
onderhandelingspositie ten opzichte van de klant. Onveilige seksuele contacten, 
vernedering, bedreiging, mishandeling en verkrachting zijn gevaren waar deze groep, 
meer dan andere prostituees, aan bloot staan.  
 Door een van de doelgroepregisseurs die de stad rijk is, wordt op dit ogenblik 
de meest problematische groep drugsverslaafde prostituees in kaart gebracht. Er wordt 
onder meer gekeken naar hun leeftijd, nationaliteit, huisvestingssituatie en politionele 
en justitiële contacten. Het gaat in totaal om 49 ‘cases’ die meer dan drie straatverboden 
op hun naam hebben staan. Van de 49 vrouwen zijn er 22 ambtelijk geschrapt. Het doel 
van het in kaart brengen van deze groep is om op basis van deze informatie te komen 
tot een casusoverleg waarin verschillende partners (hulpverlening, gemeente, politie 
etc) zullen plaatsnemen die zich in de nabije toekomst met de opvang en begeleiding 
van de vrouwen willen gaan bezighouden. Voorts is het de bedoeling om op basis van 
de verkregen informatie een aantal beleidsvoorstellen te formuleren. 

c. Mannen- en jongensprostitutie 
Mannen- en jongensprostitutie is een bekend fenomeen in Antwerpen.  In tegenstelling 
tot de vrouwenprostitutie is het echter een relatief kleine scene die redelijk onzichtbaar 
is. Omdat zich prostituerende mannen en jongens maar voor relatief weinig overlast 
zorgen werd aan deze vorm van prostitutie in het beleidsplan geen aandacht besteed. In 
2002 werd een stuurgroep jongensprostitutie opgericht om het fenomeen op de politieke 
agenda te zetten. Het doel van deze stuurgroep was om een visietekst over 
mannenprostitutie als annex toe te voegen aan het beleidsplan maar zover is het nooit 
gekomen.  
 De mannen- en jongensprostitutie zoals die in Antwerpen plaatvindt, is niet 
gemakkelijk te traceren. Het is immers bekend dat die zich de laatste jaren vaak snel 
heeft verplaatst en op verschillende plaatsen in de stad is opgedoken. Bovendien gaan 
veel prostitués over tot escort, waarbij ze contacten met vaste klanten regelen via GSM 
of huisbezoek. Ook internet blijkt in dit verband een steeds belangrijker contactkanaal te 
worden (Stad Antwerpen 2004: 11-12). Ondanks het feit dat prostitutie die zich in de 
rafelrand afspeelt vaak moeilijk te traceren is, is bekend dat er in de stad verschillende 
circuits van mannen- en jongensprostitutie zijn.  
 Ten eerste is er sprake van straatprostitutie. Hierbij gaat het om mannen en 
(soms minderjarige) jongens die op straat of in publieke ruimtes hun seksuele diensten 
aanbieden tegen betaling. Deze vorm van prostitutie concentreert zich vooral in de 
buurt van het Stadspark. Ook zijn er aanwijzingen dat er sprake is van 
jongensprostitutie in de buurt van het UGC-bioscoopcomplex, het Koningin Astridplein 
en de Pelikaanstraat.  
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Figuur 2.4 Mannen en jongensprostitutie in 
Antwerpen 

 
Mannelijke straatprostitués zijn 
daarnaast regelmatig in het barcircuit 
terug te vinden.  Bij de barprostitutie 
gaat het om mannen en jongens die zich 
in homobars ophouden om klanten te 
werven voor financieel of materieel 
gewin in ruil voor seksuele diensten. 
Homobarprostitutie komt gespreid voor 
in Antwerpen, maar concentreert zich 
vooral in de Van Schoonhovenstraat 
(Stad Antwerpen 2004: 11-12). Voorts is 
er sprake van internetprostitutie 
(escort/thuisontvangst). Hierbij gaat het 
om mannen die via het internet hun 
seksuele diensten aanbieden. Van alle 
sectoren is deze de meest onzichtbare en 
instanties hebben dan ook geen beeld 
van de grootte ervan. Tot slot is er 
binnen de raamprostitutie in het 
Schipperskwartier sprake van een 
aanzienlijke groep mannen (travestieten, 

transseksuelen en shemales) die hun seksuele diensten aanbieden. Overigens zijn de 
verschillende sectoren die hier genoemd worden niet strikt van elkaar te scheiden, maar 
lopen vaak in elkaar over. 
 Het is onbekend hoeveel mannen en jongens zich in Antwerpen prostitueren. 
De enige organisatie die er enigszins zicht op heeft is het Boysproject. De medewerkers 
van de organisatie doen zowel in het Stadspark, als in de bars als op het internet 
outreachwerk, waardoor zij in ieder geval een indicatie hebben van de jongens en 
mannen die zich in Antwerpen prostitueren. In 2006 bijvoorbeeld hebben de 
medewerkers van het Boysproject contact gehad met 208 jongens die zich 
prostitueerden, waarvan 49 minderjarigen. Van de jongens waar zij mee in contact 
kwamen waren er 84 afkomstig uit voormalig Joegoslavië, waarvan 78 behoren tot de 
Roma, 24 waren autochtone Belgen, 22 Noord-Afrikanen (waarvan dertien afkomstig uit 
Marokko), zeventien Roemenen, elf Zuid-Amerikanen (vooral Brazilianen) en tien 
jongens waren afkomstig uit zwart Afrika. De gemiddelde leeftijd van de jongens was 
achttien jaar. De jongste was veertien jaar, de oudste 37.  12 

                                                 
12  Bron: Administratie Boysproject. 
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d. Bars, escort en privé 
Tot slot is er in de stad sprake van prostitutie die zich afspeelt in bars, escortservices en 
privéhuizen. Aan de bars, escorts en privéhuizen werd in het beleidsplan prostitutie uit 
1999 nauwelijks tot geen aandacht besteed. De reden waarom dit niet gebeurde was 
omdat deze sectoren nauwelijks voor overlast zorgen in de buurten waar zij geworteld 
zijn. De politie heeft onder meer om die reden nauwelijks zicht op deze sectoren.  
 Volgens cijfers uit 2004 bedroeg het aantal bars in de provincie Antwerpen 
tussen de 35 en de veertig, het aantal privé-ontvangsten tachtig tot negentig adressen en 
het aantal escortservices tussen de zeventig en de tachtig. Volgens dezelfde schatting 
zouden er in de provincie op dat ogenblik tussen de 900 en de 1100 sekswerkers actief 
zijn in bars, escorts en privéhuizen.  
 

Uit diverse gesprekken met 
professionals hebben we enigszins 
een ruwe schets gekregen van de 
bars, privés en escorts die 
tegenwoordig actief zijn in de stad 
Antwerpen. Het vermoeden heerst 
dat het aantal bars en privés in 2007 
in vergelijking met 2004 is gedaald, 
terwijl het aantal escorts  is gestegen 
en vooral naar het internet is 
verschoven. Bars waar prostitutie 
wordt bedreven zijn verspreid over 
de stad. Er is in ieder geval sprake 
van een concentratie op de Italiëlei, 
de Britselei en, in iets mindere mate, 
de Amerikalei. Van sommige bars is 
overigens niet duidelijk welk doel 
zij precies dienen. Zo is 
bijvoorbeeld van verschillende bars 
onduidelijk of het plaatsen zijn 
waar vrouwen zich prostitueren. 
Privéhuizen zijn overal over de stad 
verspreid. Waar de escortbedrijven 
zich bevinden is in de meeste 
gevallen onbekend.  

 
Figuur 2.5 Bars in Antwerpen 
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4 Omvang van de prostitutiesector 

Aan het einde van dit hoofdstuk willen we komen tot een beredeneerde schatting van 
het aantal sekswerkers in de stad Antwerpen. Zoals we hebben laten zien is prostitutie 
een wijdverspreid fenomeen over de hele stad. Alle professionals die aan het woord 
kwamen konden vanuit hun eigen professionele bezigheden verschillende plaatsen in 
de stad aanduiden waar er sprake is van prostitutie. Op sommige van deze plaatsen is 
prostitutie opvallend aanwezig, op andere plaatsen is het enkel voor ingewijden 
duidelijk wat er speelt.  
De raamprostitutie is vrij helder in beeld te brengen omdat deze sector door de stad 
sterk is afgebakend en gereglementeerd. Maar het is bijvoorbeeld onbekend in hoeveel 
huizen er aan thuisontvangst wordt gedaan. Een uurtje speuren op het internet leert ons 
dat de plaatsen waar vrouwen en mannen thuis klanten ontvangen wijd verspreid zijn 
over de hele stad. Ook is bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel escortbureaus er zijn in 
Antwerpen. In het verleden bleek dat er nogal wat gevestigd waren aan de Belgiëlei en 
de Plantin en Moretuslei (Beleidsplan 1999) maar vaak is dat niet goed na te trekken. 
Schattingen van het aantal bureaus blijft moeilijk omdat er vooral de laatste jaren steeds 
meer via GSM of internet wordt gewerkt. Dit geldt trouwens voor de meeste van de 
prostitutiesectoren. Een andere moeilijkheid is dat de verschillende prostitutiesectoren 
niet los van elkaar staan, waardoor het lastig is er een vinger achter te krijgen. Clubs en 
privéhuizen doen bijvoorbeeld vaak ook aan escort, thuisontvangst kan overgaan in een 
privéhuis etc. Wat het terrein helemaal onoverzichtelijk maakt is dat er naast prostitutie 
ook veel tegen de prostitutie aanleunende sectoren zijn, zoals massagesalons, 
seksbioscopen, peepshows, nachtclubs, en andere gelegenheden waar normaal 
gesproken geen seksueel verkeer tegen betaling plaatsvindt.  
 Hoeveel sekswerkers er in Antwerpen werken valt dus moeilijk te zeggen. In 
ieder geval hebben de professionals die we daarover spraken hier onvoldoende zicht op. 
Hieronder geven we dan ook een ruwe schatting van de omvang van de 
prostitutiesector en het aantal mannen en vrouwen die daarbinnen actief zouden zijn. 
We beseffen uiteraard dat dit enkel de meest zichtbare vormen van prostitutie zijn en 
dat er daarachter nog een hele wereld schuil gaat waar veel minder zichtbare prostitutie 
wordt bedreven. Maar om die wereld enigszins zichtbaar te maken is ander, langdurig 
onderzoek nodig. 
 
Van de raamprostitutie is bekend hoeveel ramen er zijn. Het gaat namelijk om 273 
vitrines en er zijn per dag twee ploegen aan het werk (de dagploeg en de nachtploeg). 
Dat zou betekenen dat er dagelijks 546 prostituees achter de ramen werken, maar 
wanneer men op verschillende tijdstippen door de wijk loopt is het duidelijk dat niet 
alle ramen iedere dag bezet zijn. Ervan uitgaande dat er dagelijks zeventig procent van 
de ramen bezet zijn, zouden er per dag gemiddeld 382 vrouwen in de raamprostitutie in 
Antwerpen werken.  
 Een schatting maken van het aantal mannelijke prostitués in Antwerpen is 
bijzonder lastig omdat er verschillende vormen zijn van prostitutie waar mannen zich 
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mee bezig houden en de prostitutie van deze groep zich voornamelijk in een grijs circuit 
afspeelt. Op jongens die via GSM of advertenties in kranten en tijdschriften werken is 
totaal geen zicht. Het aantal travestieten, transseksuelen en shemales die in het 
Schipperskwartier werken worden geschat op zestig. In de Van Schoonhovenstraat zijn 
twee bars waar prostitutie dominant aanwezig is. Er wordt door mannen actief naar 
klanten gezocht en een groot deel van de mensen die er over de vloer komen bestaat uit 
mannelijke prostitués en hun klanten. In een andere bar is prostitutie veel minder 
duidelijk aanwezig en moet men van het fenomeen op de hoogte zijn wil men het 
herkennen. Nog twee andere bars dienen eerder als afspreekplek, zonder dat er 
duidelijk van prostitutie sprake is.  
 Zoals reeds eerder aan de orde kwam heeft het Boysproject in 2006 via het 
outreachwerk 208 jongens bereikt die zowel in de bars als in het Stadspark actief zijn. 
Dit is uiteraard niet het totale aantal mannen en jongens dat zich in Antwerpen 
prostitueert. De medewerkers van het Boysproject doen immers slechts twee avonden 
per week outreachwerk en dat gedurende een aantal uren, en nooit in het weekend. 
Hierdoor zijn er jongens waar zij geen contact mee kunnen krijgen en daarnaast missen 
zij de groep die bijvoorbeeld enkel in het weekend werkt. In 2006 hadden de 
medewerkers van het Boysproject met 308 jongens contact via de chat. Daar zitten 
jongens bij die soms van naam veranderen en dus dubbel worden geteld. Daarnaast 
moet mee worden gewogen dat de medewerkers van het Boysproject slecht een keer per 
week, gedurende twee uur online zijn, en dus een groot aantal jongens missen. Die 308 
jongens noemen zij dan ook het ‘topje van de ijsberg’. Alles bij elkaar geteld zouden we 
voor het aantal mannelijke prostitués in Antwerpen uitkomen op 576.  
 Het is niet bekend hoeveel straatprostituees er actief zijn in Antwerpen. Uit de 
diverse schattingen die professionals geven komen we op ongeveer tachtig actieve 
straatprostituees, maar onbekend is bijvoorbeeld hoeveel er, door het verscherpte 
beleid, via GSM zijn gaan werken. 
 Antwerpen telt – voor zover bekend- ongeveer tien cafés waar meisjes – veelal 
van Afrikaanse en in iets mindere mate van Oost-Europese origine – klanten oppikken. 
Acht café’s zijn verspreid over het De Coninckplein en de aanloopstraten tot het plein 
(bv. Pijlstraat, Rotterdamstraat, Van Wezenbekestraat). Hoeveel meisjes daar dagelijks 
komen valt moeilijk te zeggen. In sommige cafés lijkt het aannemelijk dat er dagelijks 
tien meisjes over de vloer komen, in andere zie je slechts twee à drie meisjes. Een van de 
twee café’s in het Schipperskwartier staat te boek als een ‘uitzuipkroeg’ waar prostitutie 
‘georganiseerd’ wordt en waar het aantal vrouwen dat er hun diensten aanbiedt hoger 
ligt dan in de andere café’s. Daarnaast heerst het vermoeden dat er in de buurt van het 
Schipperskwartier café’s zijn waar vooral Zuid-Amerikanen (travestieten) hun diensten 
aanbieden maar daar is weinig over bekend. Voorts zou er sprake zijn van prostitutie 
vanuit bepaalde kapsalons in de stad maar ook dat is niet aangetoond. Ervan uitgaande 
dat de cafés gemiddeld vijf meisjes over de vloer krijgen zou dit beteken dat er per dag 
vijftig meisjes actief zijn in de caféprostitutie in Antwerpen. Maar nogmaals dit is een 
ruwe schatting.  
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 Verder zijn er, voor zover bekend, veertien bars in de stad Antwerpen. Maar 
daarnaast zijn er ook nog op veel andere plaatsen in de stad gelegenheden waarvan 
onduidelijk is of het bars zijn waar prostitutie wordt bedreven. Rekening houdend met 
het feit dat er gemiddeld per bar tien vrouwen werken zou dit het aantal voor 
Antwerpen op 140 vrouwen brengen die zich in bars prostitueren.  
 Uit een telling van Gh@pro blijkt dat de stad Antwerpen ongeveer dertien 
adressen heeft waar aan privé-ontvangst wordt gedaan. 13 Gemiddeld werken er per 
privé-adres ongeveer acht vrouwen, vaak in shiften. Dat zou betekenen dat er in totaal, 
maar nogmaals dit betreft een ruwe schatting, ongeveer 104 vrouwen in privé-
ontvangsten werken.  
 De sector die het meest ondoorzichtig is, is het internet. Een zoekactie op het 
web geeft dus enkel een indicatie van wat er zoal te koop is via internet.  Wanneer we 
zoeken op de bekendste site waar mannen en vrouwen adverteren als escort (boys4u en 
girls4u) dan vinden we voor Antwerpen 146 mannen die als escort werken en 75 
mannen die aan thuisontvangst doen. Overigens zijn er mannen die zowel aan 
thuisontvangst als aan escort doen. Het systeem bevat dus de nodige dubbeltellingen. 
Wanneer we dezelfde oefening doen voor vrouwen dan komen we op 95 vrouwen die 
aan escort doen en 68 aan thuisontvangst.  Daarnaast is bekend dat mannen hun 
diensten aanbieden via chatguy maar daar is veel lastiger te achterhalen wanneer het 
betaalde seks betreft, omdat chatguy vooral een datingsite is. In ieder geval zou dit alles 
betekenen dat er in Antwerpen 384 sekswerkers actief zijn via het internet, waarvan 221 
mannen en 163 vrouwen.    
 
Alles bij elkaar gerekend komen we voor Antwerpen op 1.716 sekswerkers, waarvan 797 
mannen en 919 vrouwen. Er zijn alle redenen toe om te bedenken dat dit echter een 
onderschatting is van het aantal mannen en vrouwen dat actief is in de prostitutie. In 
ieder geval is het duidelijk dat slechts bij benadering is te schatten hoeveel sekswerkers 
er in Antwerpen actief zijn. In de toekomst is het dan ook belangrijk dat de sector 
duidelijker in beeld wordt gebracht.  
 
 

                                                 
13  Daarnaast heeft de organisatie een redelijk goed beeld van de privé-ontvangsten in Berchem (in totaal acht), Deurne (tien 
waaronder heel veel Thaise massagesalons), Merksem (zeven) en Wilrijk (4) omdat zij bij een groot aantal van deze adressen 
over de vloer komen. Die worden hier echter niet meegerekend omdat in deze schatting enkel mensen vrouwen worden 
opgenomen die in de stad Antwerpen actief zijn.  
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Hoofdstuk 3 Het hulpverleningaanbod aan 

sekswerkers in Antwerpen 

1 Inleiding  

Om een beeld te krijgen van de behoeften van sekswerkers uit verschillende sectoren 
en het hulpverleningsaanbod dat in Antwerpen voor deze doelgroep voorhanden is 
hebben we gesprekken gevoerd met professionals. De vragen die tijdens de 
gesprekken centraal stonden waren: 
 
. Welke voorzieningen zijn er voor sekswerkers in Antwerpen? 
. Wat zijn de specifieke behoeften van sekswerkers uit verschillende sectoren? 
. Welke voorzieningen ontbreken in het huidige aanbod? 
 
We gingen in gesprek met professionals uit alle mogelijke sectoren die zich geheel of 
gedeeltelijk inzetten voor het welzijn van sekswerkers. Op basis van deze gesprekken 
hebben we enigszins een beeld gekregen van de voorzieningen die er voor 
sekswerkers zijn in Antwerpen, hoewel we beseffen dat het overzicht dat we geven 
onvolledig is. Daarnaast hebben we een idee gekregen van de behoeften die er 
volgens de professionals leven bij sekswerkers uit verschillende sectoren. Tot slot 
geven we op basis van de gesprekken een overzicht van de voorzieningen die er in 
de ogen van de professionals ontbreken voor de doelgroep. In het volgende 
hoofdstuk zullen we kijken hoe sekswerkers daar zelf tegenaan kijken.  

2 Voorzieningen voor sekswerkers 

In Antwerpen zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met 
hulpverlening aan sekswerkers. Sommige instellingen hebben prostituees als 
specifieke doelgroep, andere zijn voor iedereen toegankelijk maar krijgen door het 
aanbod dat zij leveren of de plek in de stad waar zij gevestigd zijn veel met 
sekswerkers te maken.  
 Een van de bekendste organisaties is Gh@pro (Gezondheidshuis Antwerpse 
Prostituees) dat in het hartje van het Schipperskwartier gevestigd is en prostituees als 
specifieke doelgroep heeft. Gh@pro is een laagdrempelige organisatie die 
gezondheidszorg aanbiedt aan prostituees voor beroepsgebonden 
gezondheidsrisico’s. Het medisch aanbod van de organisatie bestaat uit gratis SOI-
screening en vaccinatie tegen Hepatitis B. Daarnaast kan er jaarlijks een 
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gynaecologisch onderzoek uitgevoerd worden. Informatie over safe seks en 
anticonceptie behoort eveneens tot de priorititeiten van de organisatie. 
Consultatiemomenten kunnen zowel plaatsvinden in het gezondheidshuis als op de 
werkplaats van de prostituees. De mobiele equipe van Gh@pro bezoekt immers 
consequent de verschillende prostitutiesectoren, zowel overdag als ’s nachts, zodat 
veel prostituees bereikt kunnen worden. Naast het medische aanbod is er een team 
binnen Gh@pro met de naam Connect@ dat zich specifiek richt op alle psychosociale 
klachten die aan het beroep gerelateerd kunnen zijn. Specifieke aandacht gaat uit 
naar het aanbieden van een zogenoemd jobrotation traject. Indien de prostitué(e) zelf 
aangeeft te willen stoppen met haar of zijn werk in de prostitutie dan kan hij of zij 
een beroep doen op een persoonlijke trajectbegeleider.  
 Gh@pro is de enige organisatie waar prostituees terecht kunnen met 
beroepsgebonden gezondheidsproblemen en beroepsgebonden vragen. Maar 
daarnaast zijn er in het Antwerpse verschillende andere organisaties waar ze terecht 
kunnen voor bijvoorbeeld een gratis AIDS-test. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het 
Helpcenter, verbonden aan het Instituut voor Tropische geneeskunde.  Bovendien 
werkt Gh@pro samen met Artsen zonder Grenzen en met verschillende huisartsen. 
Voor sociale en juridische hulp zijn er in Antwerpen geen specifieke voorzieningen 
voor prostituees. Zij kunnen wel terecht bij de reguliere instanties maar de vraag is of 
de drempel bij deze instanties voor deze mannen en vrouwen in veel gevallen niet te 
hoog is. In dergelijke gevallen kan Connect@ als intermediair optreden. Indien de 
situatie van de prostituee van die aard is dat er een juridische procedure moet 
worden opgestart zorgt Connect@ ervoor dat aan alle formaliteiten wordt voldaan 
zodat de zaak van de sekswerker kan worden behartigd en opgevolgd.  
 Een andere instantie in Antwerpen die zich specifiek richt op prostituees, 
maar dan vooral op mannen en jongens, is het Boysproject aan de Quellinstraat, vlak 
bij het Stadspark. Het Boysproject is een outreach-project, waarbij de medewerkers 
zowel op straat, als in bars, als op het internet mannelijke prostitués aanspreken. 
Daarnaast beschikt de organisatie over een huiskamer waar jongensprostitués terecht 
kunnen voor een laagdrempelig aanbod op maat. De jongens kunnen er bijvoorbeeld 
in contact treden met andere jongens, kunnen vragen voorleggen aan de 
hulpverleners, kunnen hun was doen, douchen, eten etc. Een belangrijk onderdeel 
van het project is het verlenen van gezondheidspreventie en – bevordering bij 
jongens die in de prostitutie zijn beland. Zo worden er ter plaatse op een vast tijdstip 
consultaties voor jongens georganiseerd door Gh@pro. Het Boysproject is een 
initiatief dat gegroeid is uit jarenlange ervaring met straathoekwerk onder 
jongensprostitués in Antwerpen. De doelstelling van het project is om samen met de 
jongens te werken aan het verbeteren van hun levenskwaliteit. Zij doen dit door een 
proces op gang te brengen waarbij de jongens uit hun overlevingssituatie worden 
gehaald. Een aantal basisprincipes hierbij zijn laagdrempeligheid op maat van de 
jongens zodat zij vertrouwen kunnen opbouwen in de medewerkers van het 
Boysproject. Vertrouwen is de basis voor een hulpverleningsproces dat gericht is op 
welzijn en gezondheid, waarbij toeleiding en doorverwijzing centraal staan, zodat de 
jongere het regulier hulpverleningscircuit leert kennen en zijn zelfredzaamheid 
wordt bevorderd. Cruciaal binnen de doelstelling van het Boysproject is het begrip 
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harm reduction. De medewerkers werken risicobeperkend met de jongens op alle 
vlakken waardoor ze hun maatschappelijke problemen proberen te verminderen.  
De derde organisatie die veel in contact komt met prostituees, met name verslaafde 
prostituees, is Free Clinic. Het Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC) van de 
Free Clinic is een ambulant, laagdrempelig en multidisciplinair revalidatiecentrum 
voor drugverslaafden. Het doel van Free Clinic is het bevorderen van de gezondheid 
van problematische druggebruikers. Free Clinic is gevestigd aan de Van 
Arteveldestraat vlak bij het De Coninckplein. Aangezien daar in de buurt veel aan 
harddrugs verslaafde vrouwen en mannen rondhangen, die hun druggebruik vaak 
financieren via prostitutie, vormen zij een belangrijk deel van de cliënten van de Free 
Clinic. Binnen de organisatie loopt ook het project Bubbels en Babbels, dat intensieve 
begeleiding biedt aan gezinnen of alleenstaande moeders met jonge kinderen 
waarvan een of beide ouders een drugsprobleem hebben. Daarnaast is enkele 
maanden geleden een vrouwenhulpverleningsproject (dat een jaar zal lopen) 
opgestart, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan drugsverslaafde 
prostituees uit de wijk. 
 De vierde instantie die zich bezig houdt met hulpverlening aan prostituees is 
Payoke, maar zij hebben als specifieke doelgroep slachtoffers van mensenhandel en 
gedwongen prostitutie. De organisatie biedt deze vrouwen zowel juridische als 
administratieve ondersteuning (zo helpen zij bijvoorbeeld bij het aanvragen van 
verblijfsdocumenten). Daarnaast bieden zij residentiële opvang voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of gedwongen prostitutie. De vrouwen 
krijgen daarnaast psychosociale begeleiding en worden geholpen bij het uitwerken 
van een haalbaar toekomstproject.  

3 Behoeften van sekswerkers  

a. Raamprostitutie 

Situatie raamprostituees 

De situatie van de raamprostituees in het Schipperskwartier is volgens de meeste 
professionals, na de ingrijpende wijzigingen die er vanuit het stadsbestuur zijn 
geweest, gevoelig verbeterd. De kamers waarin gewerkt wordt zijn hygiënischer en 
schoner, de buurt ziet er veel beter uit dan voor de maatregelen en de openbare 
veiligheid is teruggekeerd in de straten waar er aan raamprostitutie wordt gedaan. 
Toch komen er tijdens de gesprekken ook een aantal problemen naar voren. Zo 
vermoeden professionals dat sommige vrouwen alcohol en drugs (vaak cocaïne) 
gebruiken. Zij zouden vooral grijpen naar deze middelen om de fysieke problemen 
die zij hebben niet te voelen. Velen spreken daarnaast het vermoeden uit dat veel 
vrouwen – vooral vrouwen uit het Oostblok – onder dwang in de prostitutie zitten. 
De meeste vrouwen zouden een pooier hebben. Een van de professionals van Payoke 
zegt de slachtoffers van mensenhandel die achter de ramen werken er feilloos uit te 
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kunnen pikken. Het probleem is echter volgens een aantal professionals dat 
opsporen van mensenhandel schijnbaar voor de politie geen echte prioriteit is. 
Slachtoffers van mensenhandel zouden in principe aangemeld moeten worden bij de 
lokale recherche maar daar ligt de nadruk meer op het opsporen van kinderporno 
dan op prostitutie. Hierdoor zouden mensenhandelaren in het Schipperskwartier 
nog steeds vrij spel hebben. De lokale politie die actief is in de wijk zou 
mensenhandelaren redelijk ongemoeid laten. Een organisatie zoals Payoke krijgt de 
laatste jaren alleen meldingen over slachtoffers van mensenhandel via de Federale 
politie en niet via de lokale politie en de recherche, die uiteindelijk veel meer voeling 
hebben met de buurt dan de Federale politie. Voorts beklaagt een professional van 
Payoke er zich over dat hulpverleningsinstanties die actief zijn in de wijk weinig of 
niet samenwerken om slachtoffers van mensenhandel op te sporen en te helpen. Het 
ontbreekt de meeste professionals bovendien aan overzicht omdat er een enorm 
verloop van vrouwen is in de buurt. Vooral meisjes uit het Oostblok zouden vaak 
een paar maanden achter de ramen werken om vervolgens te verdwijnen. Daarnaast 
is er een vaste kern van, vooral Belgische vrouwen, die al jaren in het 
Schipperskwartier werkt. Hun situatie zou gunstig afsteken bij de positie van de 
meisjes uit het Oostblok en Afrika. Tot slot is er, zoals eerder vermeld, ook een groep 
mannelijke prostitues (travestieten, transseksuelen en shemales) die in de 
raamprostitutie werkt. Een aantal onder hen komt bij Gh@pro en het Boysproject 
over de vloer, maar over hun situatie is weinig bekend.  

Behoeften raamprostituees 
Van alle professionals waar wij mee spraken hebben de medewerkers van Gh@pro 
en de politie van de cel prostitutie het beste zicht op de behoeften van de prostituees 
in het Schipperskwartier. De vragen op medisch gebied waarmee raamprostituees 
zich tot Gh@pro wenden zijn vragen over safe seks, anticonceptie, ongewenste 
zwangerschappen, borst- en baarmoederkanker, psychische klachten etc. Op sociaal 
en juridisch gebied komen zij vooral met vragen over hun statuut als prostituee, 
verblijfsvergunningen, werkvergunningen, schuldbemiddeling, kinderbijslag, 
betaling van ziektekosten, huisvestingproblemen, mishandeling, stoppen met 
prostitutie, vragen over de wetgeving rond prostitutie, informatie over het betalen 
van belasting etc. De vrouwen komen de laatste jaren echter vaak met vragen over 
wetgeving waar de medewerkers van Gh@pro geen of onvoldoende antwoord 
kunnen op bieden. Dit komt omdat er geen duidelijke reglementering bestaat 
betreffende de verschillende prostitutiesectoren. Om te kunnen voorzien in de 
behoeften van vrouwen om hun weg te vinden door de bureaucratie zal de komende 
tijd door Gh@pro meer werk worden gemaakt van het uitbreiden van het sociale luik 
van hulpverlening via het project Connect@.  
 Ook de politie van de cel prostitutie krijgt tijdens controles wel eens vragen 
van de prostituees over belasting, ziektekosten etc. Tijdens controles delen zij naar 
eigen zeggen kaartjes uit van Gh@pro om vrouwen te attenderen op het bestaan van 
de organisatie. Wanneer de vrouwen vragen hebben op sociaal of juridisch gebied 
verwijst de politie hen naar eigen zeggen door naar Gh@pro of naar een andere 
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instantie (zo zegt een medewerker van de politie vrouwen die vragen hebben over 
het betalen van belastingen wel eens door te verwijzen naar het Vlaams Economisch 
Verbond (VEV)). Voorts zeggen ze wel eens met de belasting te bellen en de vrouwen 
vervolgens door te sturen voor meer informatie. 
 De hulpverleners spreken regelmatig hun zorg uit over de sociale en 
juridische positie van de vrouwen. Het is bekend dat de meeste vrouwen die achter 
de ramen werken geen belasting betalen. Tot nu toe zijn er nog geen controles 
geweest in de wijk maar mochten die er wel komen dan zou dit betekenen dat 
sommige vrouwen een enorm bedrag zouden moeten betalen, wat zij zich volgens de 
professionals vaak onvoldoende realiseren.  

b. Mannen- en jongensprostitutie 

Situatie mannen- en jongensprostitués 
Mannenprostitutie speelt zich, zoals reeds naar voren kwam, vooral af in en rondom 
het Stadspark. Volgens een medewerker van de politie wordt het park in brochures 
aangemerkt als homo-ontmoetingsplaats, waardoor homo’s van overal er bij tijd en 
wijle neerstrijken. De politie hanteert er al jaren een gedoogbeleid naar eigen zeggen 
om te vermijden dat het fenomeen zich anders zou verspreiden over de stad. Tot 
voor een paar jaren was er vooral ’s avonds sprake van mannenprostitutie. Het 
afwerken gebeurde in de bosjes of in de bunkers in het park, zodat het aan het zicht 
onttrokken was. Wanneer de mannen die het park bezochten zich hielden aan de, 
zoals een politieman van het wijkteam het uitdrukt, ‘regels van welvoeglijkheid’ 
werden ze gedoogd. Drie à vier keer per jaar vond er een controle plaats door de 
politie.  
 De laatste anderhalf jaar zijn de controles echter fors opgedreven omdat er bij 
de politie op de Quinten Matsijslei steeds meer klachten kwamen van 
buurtbewoners. De buurt kent een hoge concentratie joodse bewoners, die tijdens 
een wandeling in het park wel eens werden aangeklampt door mannen. Deze 
bewoners kwamen vervolgens klagen bij de politie omdat zij hiervan niet gediend 
waren. Ook stelde de politie van het wijkteam vast dat veel mannen de regels van 
welvoeglijkheid aan hun laars lapten. Zo werd er niet alleen afgewerkt in de bosjes 
maar ook op de wandelpaden en werd er door de mannen vaak niet gewacht tot het 
donker was om seksuele handelingen te plegen. Aangezien het park een speeltuin 
heeft alsook een plaats waar er geskate kan worden heeft het een grote 
aantrekkingskracht op kinderen die op die manier soms oog in oog stonden met zich 
prostituerende mannen. 14 
 Naast mannenprostitutie is er de laatste jaren in toenemende mate sprake 
van jongensprostitutie in de omgeving van het Stadspark. Volgens een medewerker 
van het wijkteam van de Quinten Matsijslei is negentig procent van de jongens die 

                                                 
14  Naast prostitutie is er in het stadspark, maar ook op andere plaatsen in de stad, sprake van cruising. Cruising is een 
fenomeen waarbij mannen elkaar opzoeken om seks met elkaar te hebben, op evenwaardige basis en zonder financiële of 
materiële tegenprestatie. Cruising is een veel voorkomend gegeven binnen de homoscene. Prostitutiewerkingen zoals het 
Boysproject houden zich echter niet bezig met cruisende mannen. Zij vormen eerder een doelgroep voor AIDS-en SOA-
preventie vanuit de holebibeweging.  
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werkzaam zijn in de buurt van het stadspark afkomstig uit het Oostblok (Roma’s uit 
Roemenië en Joegoslavië, Albanezen, Tsjetsjenen, Russen etc). De jongens zijn niet 
zozeer werkzaam in het park zelf maar vooral in de nabijgelegen straten.  
 Naast de jongens die in de buurt van het park werken zijn er jongens die 
elders in Antwerpen op straat werken, maar daarnaast wordt er ook door jongens 
gewerkt in de homobars in de Van Schoonhovenstraat, in de escort, via internet en 
via GSM. Voorts is bekend dat de verschillende vormen van prostitutie door elkaar 
lopen. Jongens uit het park werven ook klanten via het internet, gaan naar de Van 
Schoonhovenstraat op zoek naar klanten of doen aan escort.  
 In het Stadspark en de Van Schoonhovenstraat is de meest kwetsbare groep 
aan het werk. Onder deze jongens is in de meeste gevallen sprake van kansarmoede, 
de meesten hebben geen of weinig scholing genoten, het gaat vaak om jongens die 
weggelopen zijn van huis, veel van de jongens hebben in België geen geldige 
verblijfsstatus en de situatie waarin de meesten verkeren is uitzichtloos.  
 Bij het Boysproject komt een veelkleurig gezelschap aan jongens over de 
vloer die allemaal hun specifieke problematiek hebben. Een groot deel van de 
jongens is heteroseksueel en prostitueert zich puur omwille van het geld. Een ander 
deel bestaat uit homoseksuele jongens die via prostitutie geld verdienen maar op die 
manier ook experimenteren met hun eigen homoseksualiteit. Een medewerker van 
het Boysproject verduidelijkt dit: 

Heel wat jongens komen uit machoculturen waar homoseksualiteit een zwaar taboe is. 
Homo’s worden er buiten de samenleving geplaatst, ze worden verstoten door hun familie, 
komen alleen te staan of worden met geweld tot ander gedrag gedwongen. Romajongens of 
jongens uit conservatieve moslimfamilies in België, die hun homoseksualiteit willen beleven, 
moeten vaak kiezen tussen een verborgen leven of breken met hun familie. Breken met 
familie en cultuur is een heel moeilijke stap. Je ziet dat heel wat jongens experimenteren met 
hun homoseksualiteit via de prostitutie. Dan zeggen ze dat ze het alleen om het geld doen, 
dat ze geen homo zijn en geen plezier beleven aan de seks die ze hebben met mannen. Deze 
jongens voelen zich eenzaam, hebben vaak een laag zelfbeeld en weinig zelfrespect 
(medewerker Boysproject).  

Roma’s, zowel uit voormalig Joegoslavië als uit Roemenië, vormen bij het 
Boysproject een grote groep. Deze jongens zijn vaak via Hambug of Berlijn in 
Antwerpen terecht gekomen. Prostitutie is voor veel van deze jongens een pure 
overlevingsstrategie en wordt in veel gevallen niet als prostitutie gezien maar louter 
als werk. Zij zijn immers vaak illegaal en prostitutie is – in sommige gevallen naast 
criminaliteit – hun enige bron van inkomsten. Roma’s vormen volgens een van de 
medewerkers van het Boysproject de groep die het moeilijkst te bereiken is vooral 
omdat homoseksualititeit en betaalde seks met mannen binnen deze groep totaal 
onbespreekbaar zijn.  

Prostitutie is voor Roma’s een moeilijk bespreekbaar thema. Het gebeurt dat wij een Roma-
jongen in een auto zien stappen, en dan vraagt hij aan ons een condoom maar nog ontkent 
hij dat hij zich prostitueert. Homoseksualiteit is erg onbespreekbaar bij deze groep. 
Psychologisch is er dus erg veel werk aan deze jongens. Wij proberen veilige seks 
bespreekbaar te maken maar ook dat is moeilijk. Ook het hebben van geslachtziektes is bij 
deze groep een enorm taboe (medewerker Boysproject).  

Medewerkers van de Jeugdbrigade krijgen regelmatig signalen dat Romajongeren 
(zowel jongens als meisjes) betrokken zijn, in sommige gevallen met medeweten van 
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hun ouders, bij prostitutie maar dat het door de geslotenheid van de gemeenschap 
vaak moeilijk is om daar een vinger achter te krijgen waardoor ze eigenlijk niet veel 
kunnen ondernemen.  

We hebben signalen dat er bij Roma-gezinnen soms sprake is van prostitutie, ook van 
minderjarigen. Laatst hebben we een geval gehad van een Roma-meisje dat in de prostitutie 
was gezet door haar vader. Maar dergelijke feiten worden weinig gemeld omdat er een 
groot taboe rond prostitutie hangt. We vangen wel regelmatig signalen op van prostitutie bij 
Roma-gezinnen maar dat wordt maar weinig gemeld bij ons (medewerker Jeugdbrigade).  

De tweede grootste groep jongens die bij het Boysproject over de vloer komt zijn 
autochtone Belgen. Zij hebben een specifiek profiel en specifieke problemen.  

De Belgische jongens zijn meer jongens met een instellingsverleden, die in hun jeugd 
seksueel misbruikt zijn. Dat zijn echt jongens met een kansarmoedeprofiel. Die hebben 
problemen met huisvesting, problemen met tewerkstelling etc. Deze jongens hebben 
daarnaast vaak een uitkering, sommige werken daarnaast, die doen dan aan prostitutie om 
in een luxebehoefte te voorzien (medewerker Boysproject). 

Een andere groep waar veel contact mee is, vooral tijdens de outreach, zijn 
Marokkaanse jongens, voor wie het eveneens moeilijk is om over hun 
homoseksualiteit te praten, wat de hulpverlening aan deze jongens bemoeilijkt. Deze 
jongens komen niet zo vaak over de vloer bij het Boysproject maar worden, zoals 
reeds eerder vermeld, vooral bereikt tijdens de outreach.  

De Marokkaanse jongens zijn zowel jongens die hier illegaal verblijven, maar ook jongens 
die hier met hun ouders wonen. Je hebt jongens die puur financieel met prostitutie bezig 
zijn, maar er zijn ook jongens bij die op die manier experimenteren met hun 
homoseksualiteit. De jongens die homo zijn, zijn vaak jongens die gebroken hebben met het 
thuismilieu. Die trekken zich dan terug in een groep homovrienden. Maar ook zij ontkennen 
vaak waar zij mee bezig zijn (medewerker Boysproject). 

Nochtans krijgen de medewerkers van het Boysproject ook te maken met groepen die 
heel open zijn over het feit dat zij zich prostitueren. Brazilianen zijn daar een 
voorbeeld van: 

Brazilianen bijvoorbeeld die hebben we ook en die zijn heel open over het feit dat ze zich 
prostitueren en zijn er ook open over als ze een geslachtsziekte hebben (medewerker 
Boysproject).  

Door de onbespreekbaarheid van het thema homoseksualiteit en prostitutie en het 
gebrek aan voorlichting bij veel van de jongens is de kans natuurlijk groter dat er op 
een onveilige manier gewerkt wordt wat de kans op gezondheidsrisico’s bij deze 
groep aanzienlijk vergroot. Twee maal per maand komt er een arts van Gh@pro 
langs in de Quellinstraat die de jongens onderzoekt en desgewenst een bloedtest 
afneemt. Ook kunnen zij drie keer per week terecht op de consultatie van Gh@pro 
aan de Verversrui. Van dit aanbod wordt gebruik gemaakt zij het weliswaar in 
mindere mate. Volgens een medewerker van Gh@pro worden relatief veel 
geslachtsziekten opgespoord bij jongens die zich op straat prostitueren. Vooral syfilis 
zou de laatste tijd weer in opkomst zijn. Maar doordat het voor veel van de jongens 
die bij het Boysproject over de vloer komen zo lastig is om te praten over hun werk 
in het park, is het praten over geslachtsziektes heel vaak uit den boze. Een 
medewerker legt uit via welke omwegen zij jongens er toch trachten van te 
overtuigen om zich te laten testen. 

Veel van de jongens ontkennen dat ze in de prostitutie zitten. We zien ze in het park maar 
toch ontkennen ze. Opdat ze zich toch zouden laten testen zeggen we hen dat wanneer ze 
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besmet zouden raken, ze ook hun vriendin kunnen besmetten, en dat hun vriendin daardoor 
geen kinderen meer zal kunnen krijgen. Dan gaan ze direct. Van syfilis zeggen we dat dit 
een beestje is dat hun hersenen aantast. Zo moet je die dingen brengen, anders komt het niet 
aan bij ze (medewerker Boysproject). 

Aangezien prostitutie door minderjarigen strafbaar is wordt er door de politie werk 
gemaakt van het opsporen van de klanten. Vooral in de buurt van het park worden 
controles uitgeoefenend van april tot eind oktober. Om klanten op heterdaad te 
betrappen worden zij door de politie vaak vanuit de auto gevolgd. Wanneer een 
klant een minderjarige mee naar huis neemt valt de politie het huis van de 
betrokkene binnen en wordt hij aangehouden. Beschikt de klant over een computer 
dan wordt die gescreend op kinderporno. Klanten die minderjarigen mee naar huis 
nemen worden aangehouden wegens aanranding van de eerbaarheid van 
minderjarigen en riskeren een gevangenisstraf.  De minderjarigen worden door de 
politie als slachtoffer behandeld. Zij worden meegenomen naar het bureau en 
worden daar verhoord. Vervolgens wordt contact opgenomen met het jeugdparket 
en wordt de minderjarige zoals dat heet ‘in veilige bewaring’ genomen. De volgende 
dag moeten de ouders samen met de minderjarige verschijnen.  

Behoeften jongensprostitués 
De hulpvragen waar jongens mee komen zijn heel erg verschillend per groep. 
Jongens uit bepaalde groepen – Roma’s en Maghrebijnen bijvoorbeeld – hebben in 
veel gevallen geen hulpvraag. In deze groepen moet vaak heel lang geïnvesteerd 
worden vooraleer ze voldoende vertrouwen hebben om met vragen te komen.  

Roma’s hebben geen specifieke hulpvraag. Taal is niet echt het probleem. Velen kunnen 
goed geholpen worden in het Nederlands. Zij worden opgezocht en er wordt soms 
hulpverlening uitgelokt want zelf vragen doen ze er niet naar. Er zijn vaak veel problemen 
met deze jongens in het gezin, ze gaan niet naar school en hebben hier totaal geen toekomst. 
Wij vertellen hen vaak dat ze hier geen toekomst hebben, terugkeren is ook vaak de enige 
optie. Als ze hier komen dan komen ze wel eens met vragen over papieren, maar ze komen 
hier ook voor sociale contacten, aandacht, en ze komen voor de dokter (medewerker 
Boysproject).  
De Maghrebijnse groep heeft geen hulpverleningscultuur. Wel komen ze vaak met concrete 
vragen waar ze snel een oplossing voor willen, zoals ik heb nu een kamer nodig 
(medewerker Boysproject).  

De autochtone Belgen zijn over het algemeen wat makkelijker te helpen omdat hun 
problemen niet zo groot zijn als die van Roma’s bijvoorbeeld, die hier vaak illegaal 
verblijven. Zij komen dan ook meer met vragen over huisvesting, werk, 
gezondheidszorg etc. waar de medewerkers van het boysproject veel makkelijker een 
oplossing voor kunnen bieden. Tot slot zijn er groepen die vooral vanwege 
praktische problemen bij het Boysproject aankloppen. Brazilianen zijn daar een 
voorbeeld van: 

Brazilianen die hebben heel praktische vragen. Die komen voor condooms, voor glijmiddel, 
voor de dokter. Bij hen zijn er weinig taboes (medewerker Boysproject). 
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c. Café- en straatprostitutie 

Situatie café- en straatprostituees 
Een andere groep die zorgen baart zijn de aan harddrugs verslaafde vrouwen die 
zich prostitueren in de Atheneumbuurt, alsook de Afrikaanse vrouwen en meisjes 
die werken vanuit de cafeetjes bij het De Coninckplein en de Oudemansstraat. Het is 
bekend dat hoofdzakelijk Nigeriaanse en Kongolese meisjes in de cafés klanten 
oppikken die ze vervolgens afwerken in de auto of in een hotel. Gh@pro richtte tot 
vorig jaar aparte consultatiemomenten in voor Afrikaanse meisjes. De opkomst was 
groot en door mond aan mond reclame wisten veel van deze meisjes Gh@pro te 
vinden. Het laatste jaar is de aanloop van Afrikaanse meisjes echter verminderd, 
waarschijnlijk door de strengere controles die in de cafés plaatsvinden. Maar nog 
steeds weten Afrikaanse meisjes de weg naar Gh@pro te vinden.  
Een groep waar veel over gesproken wordt, zijn de verslaafde prostituees die in de 
Atheneumbuurt werken. De politieoptredens hebben er volgens de professionals 
voor gezorgd dat de ‘zichtbare prostitutie’ in de buurt grotendeels is verdwenen. 
Maar er is een harde kern overgebleven van vrouwen die zich nog dagelijks in de 
buurt prostitueert en die volgens de professionals in mensonwaardige 
omstandigheden leeft.  
 Uit de inventarisatie van de drugsverslaafde prostituees waar de 
doelgroepregisseur, waarover wij in hoofdstuk 2 spraken, mee bezig is komt een 
beeld naar voren van een groep vrouwen die in belangrijke mate zorgmijdend is.  
 Het gaat vooral om Antwerpse vrouwen. Andere nationaliteiten die 
voorkomen, weliswaar in de minderheid, zijn Frankrijk, Portugal, Brazilië. Het 
grootste deel van de vrouwen is tussen de veertig en de 64 jaar. Het betreft vaak 
vrouwen met een zogenoemde ‘dubbele diagnose’, van zowel drugsproblematiek als 
psychiatrische problematiek. Voorts is bekend dat veel van deze vrouwen in hun 
jeugd seksueel misbruikt zouden zijn. Velen zijn met prostitutie begonnen in bars of 
de raamprostitutie maar zijn door hun problematisch druggebruik op straat terecht 
gekomen. Daarnaast zijn er vrouwen die vanwege hun drugsverslaving in de 
prostitutie zijn gestapt. De woonsituatie van de vrouwen is in de meeste gevallen 
problematisch. De meesten hebben geen vaste verblijfplaats maar trekken van huis 
naar huis op zoek naar een plaats om te overnachten. Hierdoor zijn velen van hen 
ambtelijk geschrapt. Voor deze vrouwen is er een schrijnend gebrek aan opvang. 
Opvangplaatsen zoals die geboden worden door de Biekorf bijvoorbeeld zijn volgens 
de professionals voor deze doelgroep ongeschikt. Veel van deze vrouwen hebben 
verschillende inbreuken op de politiecodex (vooral art. 285, zijnde tippelen). Ook 
hebben velen strafrechtelijke inbreuken begaan, waaronder diefstallen, prostitutie en 
overtredingen tegen de opiumwet. Prostitutie is voor deze vrouwen echter de enige 
bron van inkomsten. Zij maken zich volgens de professionals dan ook geen zorgen 
wanneer ze opgepakt worden en (weer) een boete krijgen. Sommige professionals is 
het trouwens opgevallen dat de politie die in de buurt surveilleert de vrouwen vaak 
niet meer oppakt maar ze laten begaan.  
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 Een medewerker van de politie uit zijn zorg over hun huidige manier van 
werken, die in zijn ogen weinig zin heeft als er niets structureels gebeurt aan de 
problemen van de vrouwen die op straat werken. 

Wat is jullie taak daar nu? 
Als een vrouw daar gewoon wandelt kan je weinig doen. Maar als ze tippelt kan je haar een 
pv geven. Als ze drie pv’s heeft dan krijgt ze een straatverbod. Als ze dat negeren kunnen ze 
worden opgesloten in de Amigo, voor twaalf uur, dat hangt er van af wat de procureur 
beslist. Deze vrouwen worden van straat gehaald omdat ze een probleem vormen van 
openbare orde. 
Is dat niet dweilen met de kraan open? 
Jazeker. Je moet je afvragen wat er voor deze vrouwen structureel nodig is. En dan kom je 
toch op het feit dat het probleem het drugprobleem is. (medewerker Cel Prostitutie) 

Doordat de rendez-vous hotelletjes in de wijk verdwenen zijn, waar de vrouwen in 
relatieve veiligheid konden werken, zijn ze verdreven naar de straat. Dit betekent dat 
ze veel meer risico lopen dan vroeger om het slachtoffer te worden van geweld. De 
laatste tijd zouden de vrouwen in toenemende mate gebruik maken van de mobiele 
telefoon om met klanten in contact te komen. 

Behoeften café-en straatprostituees 
De drugsverslaafde prostituees kunnen terecht bij Free Clinic dat in de buurt 
gevestigd is. Daar kunnen ze methadon krijgen alsook psychosociale ondersteuning. 
Iedere dag tussen 14 en 16u kunnen zij zich aanmelden bij Free Clinic. Na de intake 
kunnen de vrouwen instappen in een traject. Het probleem is echter dat de 
organisatie te weinig capaciteit heeft om een één op één begeleiding te geven en dat 
de instantie ’s avonds dicht is. Ook Gh@pro bereikt de meisjes die zich ophouden in 
de Atheneumbuurt niet. Toen de rendez-vous hotelletjes er nog waren ging de 
mobiele equipe van Gh@pro er langs om daar testen uit te voeren, maar aangezien 
die er niet meer zijn is dat niet meer mogelijk. De vrouwen komen niet op eigen 
initiatief naar Gh@pro omdat de ligging ongunstig is. Ook is Gh@pro niet toegerust 
op de behandeling van verslaafden. Vooral het feit dat er vanuit het stadsbestuur 
voor gekozen is om Free Clinic over een paar jaar te verhuizen stuit op veel 
ongenoegen bij de professionals, omdat dit volgens hen betekent dat deze vrouwen, 
die het al zo moeilijk hebben, steeds verder in de verdrukking zullen komen.  
 Alle professionals zijn er van doordrongen dat de straatprostituees die zich 
ophouden in de Atheneumbuurt een moeilijke doelgroep zijn. Deze vrouwen hebben 
weinig zicht op hun eigen problemen en vragen zelden om hulp. Zo zegt een 
medewerker van SODA: 

De vrouwen stellen weinig hulpvragen omdat ze gewend zijn in de misérie te leven. De 
begeleiding van deze vrouwen is ook erg moeilijk. Het is lastig om een binding met deze 
vrouwen te krijgen. Ze hebben ook weinig probleeminzicht. (medewerker SODA) 

Toch zijn de meeste professionals ervan overtuigd dat veel van deze vrouwen wel 
degelijk te helpen zijn als er maar voldoende faciliteiten voorhanden zouden zijn om 
dat te doen. Zo zegt een veldwerker bijvoorbeeld: 

Het is een moeilijke doelgroep maar de vraag is hoe je de schade kan beperken. Want 
sommige vrouwen die hebben ook goeie periodes, wanneer ze net uit de gevangenis komen 
bijvoorbeeld. Dan zou je er iets mee kunnen doen (veldwerker).  
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Volgens een professional van Free Clinic doen zich inderdaad vaak bepaalde 
momenten in het leven voor van de vrouwen waarop zij bereid zijn om te stoppen 
met drugs en een ander leven te leiden. Volgens haar is het erg belangrijk om meteen 
op de signalen van de vrouwen in te spelen omdat dit de kans verhoogd om hen 
daadwerkelijk te helpen. 
 Mensen nemen methadon, sommige blijven stabiel. Maar als er iets gebeurt 
in hun leven, bijvoorbeeld de dood van een familielid, dan gaan mensen zoals wij dat 
noemen ‘bijgebruiken’. Dan nemen ze weer wat heroïne of cocaïne. Op een bepaald 
moment is dat te veel voor hen en dan willen ze afkicken (medewerker Free Clinic). 
 Wat in ieder geval uit alle gesprekken met de professionals blijkt is dat de 
groep van verslaafde straatprostituees onvoldoende bereikt wordt door de 
hulpverlening en dat de bestaande hulpverlening te beperkt is om tegemoet te 
komen aan de behoeften van deze specifieke groep. Volgens de professionals is voor 
deze vrouwen ‘zorg op maat’ nodig. Wat als rode draad door de gesprekken loopt is 
dat er in het huidige aanbod een gebrek is aan sociale ondersteuning van de 
vrouwen. Zij kunnen bij Free Clinic terecht voor vervangmedicatie (methadon) en zij 
krijgen ondersteuning wanneer zij willen afkicken, maar waar het aan ontbreekt is 
dat zij bij de organisatie in onvoldoende mate terecht kunnen met de rest van hun 
problemen. Een aantal professionals betreurt bijvoorbeeld dat er geen 
huiskamerproject is voor deze vrouwen in de wijk, omdat van daaruit veel van de 
vrouwen zouden kunnen worden bereikt en hulp worden aangeboden.   

d. Barprostitutie, privéhuizen en escortbureaus 
Buiten Gh@pro zijn er maar weinig professionals die zicht hebben op de situatie van 
vrouwen die in bars, privéhuizen en de escort werken. De medewerkers van Gh@pro 
proberen zo goed mogelijk contact te leggen met deze sectoren. Zij doen  op een vast 
tijdstip, en volgens afspraak, een ronde langs bars en privéhuizen met hun mobiele 
equipe. Ter plaatse worden de vrouwen dan gescreend op SOI en wordt het 
volgende bezoek afgesproken. Ook de politie van de Cel prostitutie zegt tijd te 
investeren in het leggen van contacten met vrouwen die in bars werken. Op de 
vrouwen die in de privéhuizen werken heeft de politie geen zicht. Er wordt immers 
geen prioriteit van gemaakt omdat deze vorm van prostitutie nauwelijks overlast 
oplevert.  
 De medewerkers van Gh@pro hebben voorlopig beperkte toegang tot de bars 
in de stad Antwerpen. Twee maal per maand gaan zij ’s avonds langs in 
verschillende bars maar dat heeft niet altijd resultaat. Bij de bars waar er momenteel 
nog geen toegang is posten zij brochures, doen mailings of leggen telefonische 
contacten. Niet alle bars willen overigens gebruik maken van het aanbod van 
Gh@pro. In een bar bijvoorbeeld zijn ze niet langer welkom omdat de madame de 
resultaten van de bloedproeven van de meisjes persoonlijk wou ontvangen, waar de 
medewerkers van Gh@pro niet mee instemden. Wel komen er vrouwen die in bars 
werken zelf naar de consultatie van Gh@pro. De politie van de cel prostitutie zegt de 
laatste tijd steeds meer bars te bezoeken, iets wat ze naar eigen zeggen stilaan aan het 
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overnemen zijn van de recherche. Wel zouden ze dit in samenwerking met de sociale 
inspectie willen doen maar dat gebeurt op dit moment nog niet. 
 In de privéhuizen hebben de medewerkers van Gh@pro naar eigen zeggen 
goede toegang. De meeste komen ze op het spoor via internet, via lokale krantjes of 
omdat zij gebeld worden door de prostituees zelf. Wanneer zij de privéhuizen bellen 
om hun werking bekend te maken kunnen ze meestal snel langskomen. Daarnaast 
gaan ze volgens vaste agenda langs in een aantal privé-huizen. Wel realiseren ze zich 
dat ze slechts een kleine minderheid van de bestaande privéhuizen bereiken, omdat 
het er zoveel zijn. Voorts worden ze regelmatig gebeld door vrouwen die een 
privéhuis starten voor allerlei praktische, administratieve en juridische vragen.  
 Met de escortbureaus hebben de medewerkers van Gh@pro zo goed als geen 
contact. De medewerkers zeggen niet te weten hoeveel escortbureaus er in het 
Antwerpse actief zijn. Vaak is de scheidslijn tussen privéhuizen en escort moeilijk te 
trekken omdat veel privéhuizen ook een escortservice hebben. Is dit het geval dan 
worden de escortdames vaak op de hoogte gebracht door de uitbater van het bestaan 
van Gh@pro zodat de meisjes de organisatie zelf kunnen bezoeken. Daarnaast is er 
sprake van een ingewikkeld kluwen van escorts die via internet werken. Ook daar 
hebben ze onvoldoende tijd voor om daar achteraan te gaan. Praktisch gezien is het 
voor hen moeilijk om escortvrouwen te benaderen omdat zij met hun mobiele equipe 
de vrouwen bezoeken op hun werkplek wat bij escortvrouwen lastig is omdat zij 
geen vaste werkplek hebben. De politie heeft nauwelijks zicht op de escortbranche. 
Medewerkers van de cel prostitutie zeggen er zich niet mee bezig te houden omdat 
dit binnen de taakomschrijving van de recherche valt. Een medewerker van de 
recherche zegt op zijn beurt nauwelijks zicht te hebben op de escort omdat de 
recherche zich, zoals reeds eerder vermeld, wegens capaciteitsproblemen niet bezig 
houdt met prostitutie maar voornamelijk met de opsporing van kinderporno.  
 Op internetprostitutie heeft geen van de professionals zicht. De meesten 
zeggen zich hier niet mee bezig te houden wegens het gebrek aan tijd. Zij zijn er 
echter wel van overtuigd dat met name deze sector de laatste jaren opbloeit en 
beseffen dan ook ten volle dat ze een belangrijk segment van de prostitutie missen.  

4 Ontbrekende voorzieningen in het huidige aanbod 

a. Raamprostitutie 
Zoals aan de orde is geweest is er volgens diverse professionals in het 
Schipperskwartier nog steeds sprake van mensenhandel en gedwongen prostitutie. 
Tegelijkertijd melden professionals van Payoke dat er onvoldoende samenwerking 
van de instanties is om dit op te sporen en te signaleren. Payoke heeft in principe de 
kennis en faciliteiten om aan de problemen waar deze vrouwen voor staan iets te 
doen maar de doorstroming van informatie vanuit de andere instanties is volgens de 
professionals onvoldoende.  
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 Een tweede aspect dat aan de orde komt is een vermoeden van 
problematisch druggebruik van vrouwen in het Schipperskwartier. Gh@pro is echter 
niet toegerust om deze vrouwen te behandelen, wanneer zij daar behoefte aan 
zouden hebben. Free Clinic daarentegen heeft wel de nodige expertise, maar zij zijn 
ten eerste niet aanwezig in het Schipperskwartier en hun doelgroep zijn vooral 
mensen met ernstige verslavingsproblemen. Bij een hulpvraag in verband met 
problematisch druggebruik worden deze vrouwen door Gh@pro doorverwezen naar 
Free Clinic. Overigens is er op dit moment onvoldoende zicht op eventuele 
verslavingsproblemen van vrouwen die achter de ramen werken, terwijl hier wel 
behoefte aan is.  
Een derde punt dat veelvuldig aan de orde komt is de schrijnende sociaaljuridische 
positie van de vrouwen. Om die reden pleiten verschillende professionals voor een 
statuut voor de vrouwen en een duidelijke regelgeving met betrekking tot prostitutie 
in Antwerpen. Voorbeelden die genoemd worden zijn het opzetten van een loket 
waar prostituees terecht kunnen met vragen en waar hen uitgelegd wordt welke 
wegen ze moeten bewandelen om wettelijk in orde te zijn. Daarnaast noemen 
sommigen het opzetten van een telefoonlijn waar vrouwen die in de prostitutie 
werken anoniem informatie (op medisch, sociaal en juridisch gebied) kunnen 
opvragen. Overigens zijn dit vormen van hulpverlening die door Gh@pro worden 
aangeboden maar die bij andere instanties blijkbaar onvoldoende bekend zijn.  

b. Mannen en jongensprostitutie 
Een groep die volgens de professionals aandacht zou moeten krijgen zijn de  jonge 
jongens die zich in de buurt van het Stadspark prostitueren. Vooral Roma-jongens 
baren, gezien hun penibele situatie, grote zorgen. Op het gebied van 
jongensprostitutie zouden er volgens de professionals meer kansen gecreëerd 
moeten worden voor jongensprostitués zodat zij geïntegreerd raken in het 
maatschappelijk systeem. Vooral onderwijs wordt genoemd als een belangrijke 
hefboom, dat nu voor een groot aantal van deze jongens ontoegankelijk is. De vraag 
is hoe het onderwijs toegankelijk kan worden gemaakt voor deze groep en hoe de 
jongens vaardigheden kunnen worden bijgebracht zodat zij zich op school weten te 
handhaven. Wanneer jongens vragen om uit de prostitutie te stappen dan worden ze 
door de medewerkers van het Boysproject geholpen maar dan lopen zij vaak tegen 
allerlei problemen aan omdat het erg moeilijk is om deze jongens ergens te plaatsen. 
Vooral de Roma’s zijn een moeilijk te plaatsen groep. De motivatie om naar school te 
gaan is bij deze jongens vaak laag. Het aanbod van sociale tewerkstelling is heel 
klein. Bovendien zitten projecten rond scholing in de meeste gevallen een half jaar 
voor ze van start gaan al vol. Wat ook een probleem oplevert is het sociaal netwerk 
waar de jongeren in zitten. Zo goed als alle contacten die zij hebben zijn op de een of 
andere manier met het prostitutiemilieu verbonden. Uit de prostitutie stappen 
betekent dus breken met hun vriendengroep, andere cafés bezoeken, etc wat vaak 
heel lastig is. Een ander probleem dat genoemd wordt is dat er een gebrek aan 
deskundigheid is bij instanties die instaan voor de begeleiding van vooral Roma-
jongens. Deze jongens vormen over het algemeen een grote belasting voor de groep, 
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waardoor instellingen hen vaak niet graag zien komen. Wanneer de jeugdrechter al 
een residentiële setting vindt waar deze jongens geplaatst kunnen worden dan is het 
maar zeer de vraag of de jongens bereid zijn daar te blijven. Het is bekend dat 
jongens vaak weglopen of dat het gehele gezin verhuist wanneer de kinderen 
geplaatst worden. In sommige gevallen wordt de ontvoering van de kinderen vanuit 
de instelling georganiseerd door de familie.Veel van deze Roma-jongens zouden 
waarschijnlijk in een psychiatrische setting thuis horen, maar het is de vraag of er 
genoeg deskundigheid is om met deze jongens om te gaan.  

c. Straatprostitutie 
De drugsverslaafde vrouwen die zich prostitueren in de Atheneumbuurt zijn volgens 
de professionals een sterk gemarginaliseerde groep. Bij de meeste vrouwen is er 
sprake van een veelvoudige en complexe problematiek. Gezien de complexiteit van 
de problematiek is een algemene aanpak volgens de professionals niet wenselijk, 
maar moet er maatwerk geleverd worden om deze vrouwen te kunnen bereiken. De 
gemeentelijke administratieve sancties op straatprostitutie en de vrijwillige 
hulpverlening zoals die nu geboden wordt is volgens de professionals te beperkt om 
een substantiële verbetering van de leefsituatie van verslaafde straatprostituees te 
realiseren. Er ontbreken volgens hen heel wat voorzieningen voor deze vrouwen.  
 Ten eerste pleiten verschillende professionals voor een gedoogbeleid rond 
straatprostitutie, met daaraan gekoppeld een gecontroleerde tippelzone, zodat de 
vrouwen op een veilige manier kunnen werken. Daarnaast komt tijdens de 
gesprekken als rode draad naar voren dat het ‘vinden en binden’ van deze vrouwen 
via ervaringsdeskundigen belangrijk is. Er is in Antwerpen volgens de medewerkers 
dringend behoefte aan een brood-bad-bed-opvang voor deze vrouwen. Er wordt 
door verschillende medewerkers verwezen naar het Bouman-huis in Rotterdam, 
waar onder andere verslaafde prostituees worden opgevangen, behandeld en 
begeleid. Voorts is er volgens de meesten behoefte aan een huiskamerproject voor de 
vrouwen oftewel  een plek waar zij ‘op hun plooi kunnen komen’. De professionals 
zijn er zich van bewust dat niet alle vrouwen naar de huiskamer zullen komen omdat 
een groot aantal onder hen zorgmijdend is. Maar voor de groep die er wel behoefte 
aan heeft zou het een oplossing kunnen bieden. Tot slot wordt er door sommigen 
aangegeven dat er behoefte is aan een ‘sociaal traject’ voor de vrouwen, waarbij 
afspraken worden gemaakt met het OCMW en waarbij tewerkstellingsprojecten 
worden opgezet voor vrouwen die daar open voor staan.  
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Hoofdstuk 4 Sekswerkers in Antwerpen. 

Verslag van een kwalitatief onderzoek 

1 Inleiding 

De gesprekken met de professionals hebben ons een goed beeld gegeven van de 
huidige situatie waarin sekswerkers uit verschillende sectoren verkeren, van de 
behoeften die zij hebben en wat Antwerpen hen op dit vlak te bieden heeft. Om een 
nog beter zicht te krijgen op de behoeften van de prostituees gaan we in dit 
hoofdstuk in op het perspectief van de sekswerkers zelf. 
 
Om een idee te krijgen van de werkomstandigheden en specifieke behoeften van 
sekswerkers uit verschillende sectoren werden gesprekken gevoerd met 45 onder 
hen, zowel mannen als vrouwen, die in verschillende sectoren werken. We hebben 
achtereenvolgens gesprekken gevoerd met negentien vrouwen die in de 
raamprostitutie werken, vijftien mannen die via internet adverteren als escort, zes 
jongens die als straatprostitué werken, vooral in de omgeving van het Stadspark, en 
vier vrouwen en een man die tippelden (of in het verleden hadden getippeld) in de 
Atheneumbuurt. In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de werkomstandigheden van 
elk van deze vrouwen, mannen en jongens alsook op de behoeften die zij zeggen te 
hebben op medisch, sociaal en juridisch vlak. Daarnaast gaan we in op de 
levensomstandigheden van de informanten en laten we zien hoe zij naar eigen 
zeggen in de prostitutie terecht zijn gekomen. 

2 De vrouwen van het Schipperskwartier 

Methode 
Om vrouwen die in het Schipperskwartier werken te kunnen bereiken, zijn we op 
stap geweest met een ‘ervaringsdeskundige’ die tewerkgesteld is bij Gh@pro, die 
goede contacten heeft met de vrouwen en die ons bij hen introduceerde. De vrouwen 
werden benaderd tijdens hun werk achter het raam. Wanneer zij instemden met een 
gesprek gingen wij met hen mee naar hun peeskamer, waar er, meestal zittend op het 
bed, een interview werd gedaan. De interviews werden opgenomen op de band en 
daarna letterlijk uitgetikt. Aangezien wij via een ervaringsdeskundige in contact 
werden gebracht met de vrouwen kregen wij vrij snel toegang tot hen en moest er 
tijdens het interview geen wantrouwen worden weggenomen. Nadeel van deze 
methode is dat we vooral in contact kwamen met vrouwen die een goede relatie 
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hebben met Gh@pro. Vrouwen die niet bekend zijn met de organisatie of die 
bijvoorbeeld door een taalprobleem geen toegang weten te krijgen tot de 
hulpverleners van Gh@pro hebben we niet gesproken. Het materiaal vertoont wat dit 
betreft dus enige vertekening. 

De informanten 
Op deze manier werden negentien vrouwen geworven waarmee wij een interview 
hebben gedaan. De vrouwen varieerden in leeftijd van achttien tot 64 jaar. Zes 
vrouwen zijn van Belgische origine, de overige zijn afkomstig uit negen verschillende 
landen. Geen van de vrouwen deed naast hun werk in de prostitutie nog ander werk. 
Het grootste deel onder hen was langer dan twee jaar werkzaam in de 
raamprostitutie.  
 
Tabel 4.1 Achtergrondkenmerken van de vrouwen 

N=19  Aantal    Aantal  

Leeftijd 18-24 4       
 25-30 5      
 31-40 5      
 >40 5      
        
Geboorteland    Aantal jaren werkzaam in 

prostitutie 
   

 België 6   <1jaar 1  
 Nederland 2   1-2jaar 3  
 Albanië 2   >2jaar 15  
 Litouwen 2      
 Polen 2      
 Turkije 1      
 Indonesië 1      
 Engeland 1      
 Portugal 1      
 Duitsland 1      

 
De meeste vrouwen hebben voor het grootste deel van de tijd in Antwerpen achter 
de ramen gewerkt. Sommigen zijn begonnen in een club of privé-huis (‘om het vak te 
leren’), of op straat, maar de meesten zijn meteen achter de ramen begonnen. In 
sommige gevallen hebben ze eerst in andere steden in België gewerkt. Vooral Gent 
en in mindere mate Brussel werden genoemd. Maar vooral de buitenlandse vrouwen 
hebben in andere landen ervaring opgedaan. In ieder geval blijkt dat de vrouwen in 
veel gevallen niet willen werken op plaatsen waar zij bekenden zouden kunnen 
tegenkomen. Zo had geen van de Nederlandse vrouwen bijvoorbeeld ooit in 
Nederland in de prostitutie gewerkt. 
 De redenen waarom de vrouwen begonnen zijn met prostitutie zijn van 
uiteenlopende aard maar er zijn twee constantes in de verhalen, namelijk 
‘geldproblemen’ en ‘problemen met een man’. Veel vrouwen vertellen over de 
slechte relatie(s) die ze achter de rug hebben, die vaak gekenmerkt werden door 
geweld en mishandelingen, alsook over de financiële problemen waar ze na het 
beëindigen van hun relatie in terecht waren gekomen. Het is opmerkelijk hoeveel 
vrouwen vertellen dat een man hen met grote schulden heeft achtergelaten. 

Hoe komt het dat je daarmee begonnen bent? 
Geldnood.  
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Wat deed je voor die tijd dan? 
Ik was verkoopster in een winkel.  
Hoe kwam je ineens in geldnood? 
Door mijn ex. Hij had alles op mijn naam gezet en toen heb ik hem eruit geschopt en toen 
kreeg hij de hele tijd aanmaningen maar omdat ik op die adres woonde, moest ik alles 
betalen. In het begin heb ik gewerkt om zijn schulden af te betalen maar als je drie banen 
hebt daar word je ook zat van. Dat heb ik meer dan een jaar volgehouden maar ja met die 
rente dat schiet ook niet op hè. (Maricella) 

Maar niet alleen blijkt dat vrouwen indirect door problemen met een man in de 
prostitutie terecht zijn gekomen. Sommigen zijn door het directe toedoen van een 
(ex)man begonnen met werken in de prostitutie. Deze mannen profiteerden mee van 
het geld dat zij verdienden, mishandelden hen vaak en zetten hen in veel gevallen 
onder psychische druk.  

Is het via jouw vriend begonnen? 
Ja, min of meer wel. Maar nu heb ik hem gelukkig niet meer. 
Want? 
Een gewelddadige relatie. Het leven is er niet leuker op geworden met hem. Nu begint het 
weer beter te worden. Maar ja als je het toch al doet dan kan je er beter nu even mee 
doorgaan. Want veel dingen verlies je erdoor en als je er nu mee stopt dan heb je er niets aan 
over gehouden.  
Heeft hij je gedwongen om dit werk te doen? 
Het is niet zo dat je gedwongen wordt maar psychisch word je gedwongen. Omdat je toch 
niks anders kan zeg maar. Dat proberen ze je wijs te maken. (Natasha) 
Waarom ben je daarmee begonnen?  
Omdat ik een man ontmoet heb die me in de prostitutie heeft gezet. Ik was zo smoorverliefd 
op hem dat ik het accepteerde. Ik had ook geldproblemen en dacht om tijdelijk dit werk te 
doen totdat mijn schulden betaald zouden zijn. Maar kijk ik zit er nog altijd in, maar ben 
natuurlijk niet meer met die man. Het zijn de omstandigheden die dat bepaald hebben en 
het was op een moment dat ik fragiel was en afhankelijk van die man. (Janine) 

Oost-Europese vrouwen vertellen meestal in de prostitutie terecht te zijn gekomen 
omdat ze in hun land van herkomst in armoede leefden en ze voor hun 
achtergebleven familie moeten zorgen.  

Mijn moeder is in Albanië en zij is erg ziek, en mijn familie is erg arm.  
Besliste je zelf om te komen? 
Ik ben met een man naar Italië gegaan en toen zijn we getrouwd en samen hier naartoe 
gekomen. Maar nu ben ik bij hem weg. (Anna) 

Geen van de Oost-Europese vrouwen gaf toe een pooier te hebben, hoewel tijdens de 
gesprekken met de professionals meermaals aan de orde kwam dat dit wél het geval 
is. De interviews met de Oost-Europese meisjes verliepen trouwens over het 
algemeen iets stroever dan de gesprekken met de andere vrouwen. We kregen de 
indruk dat ze niet in alle gevallen het achterste van hun tong lieten zien en dat ze 
zeker niet altijd de waarheid vertelden. Zoals we reeds opmerkten zegden geen van 
de vrouwen voor een pooier te werken, maar de verhalen die ze vertelden bevatten 
zo vaak tegenstrijdigheden dat er gegronde redenen waren om hieraan te twijfelen. 
Ook de andere vrouwen in het Schipperskwartier menen te weten dat Oost-Europese 
meisjes vaak in dienst van een pooier werken. Slechts één vrouw gaf toe dat ze als 
jong meisje door haar stiefvader in de prostitutie was gebracht, dat ze vervolgens 
vanuit Polen gevlucht was naar België en dat ze jaren later weer zelf het initiatief had 
genomen om in de prostitutie te werken. 
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Ik ben verkocht door mijn stiefvader toen ik vijftien jaar was. Ik ben toen in een bordeel gaan 
werken maar ik ben weggelopen van daar naar België.  
Hoe lang heb je daar dan gewerkt? 
Ik ben op mijn achttiende naar hier gekomen. En dan ben ik hier in een café gaan werken. 
Mijn dochter die is nu vier, daarom heb ik gezegd ik wil niet meer werken. Mijn dochter is 
hier geboren maar ze is nu in Polen. Ik heb mijn dochter al drie jaar niet gezien.  
Waarom ben je uiteindelijk weer met dit werk begonnen? 
Mijn moeder is nog steeds met mijn stiefvader en de vader van mijn kinderen is weggegaan 
en ik ben zonder niks gebleven. Maar ik doe dit werk niet voor mezelf. Ik doe dit werk voor 
mijn familie.(Isabella) 

De meeste ‘gevestigde’ vrouwen waren van mening dat het werken in de prostitutie 
de laatste jaren is verhard en dat vooral de komst van de Oost-Europese meisjes, de 
sector aanzienlijk heeft veranderd. De manier van klanten werven door deze 
vrouwen is heel anders dan de gebruikelijke omgangsvormen binnen de prostitutie. 
Vrouwen uit Oost-Europa zouden op een veel agressievere manier klanten werven 
dan Belgische vrouwen dat doen. Sommige meisjes staan op straat klanten te 
verleiden terwijl de regel is dat ze moeten binnen blijven. In veel gevallen werken ze 
onder de prijs en er wordt verteld dat deze vrouwen vaak bereid zijn zonder 
condoom te werken.  

Er moet ook meer controle zijn. Bijvoorbeeld meisjes die overdag werken, werken niet ’s 
avonds. Maar nu zijn er die dag en nacht werken. In Seraing en Luik wordt dat 
gecontroleerd, daar is het veel strenger. Ook op de kleding zou er controle moeten zijn. Er 
zijn ongeschreven regels en kledingcodes die moeten gerespecteerd worden. Die Oostblok 
meisjes doen dat niet. Ze hebben bijna niets aan. Strings en bijna blote borsten kunnen niet 
vind ik. De politie sluit de ogen. Zij weten ook dat de meisjes niet met blote borsten in de 
vitrine mogen staan, maar ze zeggen niets. (Vera) 

Niet alleen de komst van Oost-Europese vrouwen heeft aanleiding gegeven tot een 
verharding van de sector maar ook de groeiende aanwezigheid van pooiers in de 
buurt is voor verschillende vrouwen een doorn in het oog.  

Mij stoort het rondhanggedrag van de pooiers. Nu is er weer een toevloed van Bulgaarse en 
Roemeense meisjes en die pooiers hangen hier de hele dag rond om hun meisjes in de gaten 
te houden. En wat me ook stoort bijvoorbeeld, hiertegenover zijn acht kamers en bijna iedere 
week komen er nieuwe ladingen meisjes aan (Carla). 

Sommigen vinden de omstandigheden waarin sommige Oost-Europese meisjes 
werken onverantwoord, omdat deze meisjes zich enkel verstaanbaar kunnen maken 
in hun moedertaal en in geval van problemen bij geen enkele instantie terecht 
kunnen. 

Er zijn hier veel Bulgaarse en Roemeense meisjes en die zijn allemaal met een pooier hier. En 
die maskes die spreken alleen hun eigen taal. En ja als die maskes in de problemen komen 
met een klant, die kunnen zichzelf niet verstaanbaar maken. En we mogen ze niet weigeren 
hier in de straat want het is Europese Unie. Maar ik vind dat de eigenaars zouden moeten 
zeggen voor hun eigen veiligheid verhuur ik niet aan hen of dat ze zouden zeggen volg een 
cursus om al was het Frans of Engels te leren. (Tamara) 

Veel vrouwen klagen daarnaast over het gebrek aan controle in de wijk. Zij merken 
op dat er sprake is van wantoestanden maar hebben niet echt het idee dat de politie 
daar bovenop zit. Ook de exploitanten lijken mistoestanden oogluikend toe te staan. 
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Werkomstandigheden 
Over hun werkomstandigheden zijn de vrouwen over het algemeen redelijk 
tevreden. De meesten zeggen dat ze zelf hun tijd kunnen indelen. Als ze geen zin 
meer hebben om door te werken, gaan ze naar huis. En als ze geen zin hebben om te 
komen werken, blijven ze naar eigen zeggen thuis. De vrijheid die ze hebben binnen 
de prostitutie is volgens de vrouwen over het algemeen een positief aspect van hun 
werk.   
 
Tabel  4.2 Werkomstandigheden van de vrouwen 

N=19  Aantal    Aantal  

Aantal 
werkda-
gen per 
week 

   Aantal 
klanten per 
dag 

   

 Gemiddeld < 4 1   Gemiddeld < 5 7  
 Gemiddeld 4-5 5   Gemiddeld 5 – 9 7  
 Gemiddeld >5 13   Gemiddeld > 9 5  
        
Aantal 
werk-
uren per 
dag 

       

 Gemiddeld < 8 8      
 Gemiddeld 8 6      
 Gemiddeld > 8 5      

 
Deze zogenaamde vrijheid is echter een stuk beperkter wanneer zij gebonden zijn 
aan een man die van hen profiteert en verwacht dat zij met geld thuis komen. 
Natasha vertelt hoe dat ging, toen ze nog een relatie had met haar ex-vriend. 

Ik werk nu acht uur per dag. Vroeger heb ik zeven dagen gewerkt en dan meestal wel twaalf 
uur. Als je weet dat je met een bepaald bedrag beter niet naar huis kan gaan omdat je anders 
de hele dag in het gezeur zit. En bij mij viel het mee want met die andere meisjes was het 
gewoon veel erger. Er waren er bij die moesten gewoon dat bedrag hebben, anders konden 
ze beter bij hun ouders gaan slapen. (Natasha) 

Sommige vrouwen klagen erover dat het de laatste jaren steeds moeilijker is 
geworden om klanten te werven en dat er wel eens dagen zijn dat ze geen enkele 
klant hebben. Vooral de komst van jonge meisjes uit het Oostblok is voor veel 
vrouwen een doorn in het oog. Zoals we hebben gezien klagen de vrouwen aan dat 
de Oostblokmeisjes agressiever klanten werven en onder de prijs werken.15  Van 
Afrikaanse vrouwen wordt gezegd dat zij bereid zijn om te werken zonder condoom. 

Vroeger werkte ik vier dagen maar nu meer omdat we minder werken vanwege de Oostblok 
meisjes die zonder condoom werken. Daar kan je niet tegen op. Nu mag dat het mooiste 
meisje zijn die alles van moeder natuur mee gekregen heeft en eentje die te vies is om met 
een tang vast te nemen maar het zonder condoom doet, je zal zien het mooie meisje blijft 
staan en de klanten kiezen voor zonder condoom. Erg hè. Daar staan ze zelfs aan te 
schuiven. Nu werk ik dus vijf of zes dagen om dezelfde hoeveelheid geld te verdienen. 
(Carla) 

Uit een gesprek met de Albanese Anna blijkt dat zij inderdaad bereid is om tegen een 
lagere prijs te werken, omdat ze anders naar eigen zeggen te weinig verdient. 

                                                 
15  De gangbare prijs is vijftig euro voor “pijpen” en “neuken”. 
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De prijs is nu 25, 30 euro. Er zijn veel meisjes van Bulgarije en Roemenië dus de prijs is naar 
omlaag gegaan.  
Maar hoeveel vraag je? 
Wat ze geven, neem ik, wat moet ik anders doen? Sommige dagen ga ik weg zonder 
geld.(Anna) 

Er zijn verschillende vrouwen die deels in Antwerpen en in het land van herkomst 
wonen. Zij werken hier meestal een aantal weken, gaan vervolgens een paar weken 
naar hun land van herkomst en komen nadien weer terug. Een groot deel van hun 
leven speelt zich nog steeds af in het land van herkomst. Zij onderhouden meestal 
een goede relatie met hun familie en investeren het geld dat ze hier verdienen naar 
eigen zeggen in onroerend goed in hun geboorteland. De Poolse Lena werkt iedere 
dag meer dan acht uur en dat gedurende twee maanden om vervolgens een of twee 
weken naar Polen te gaan en dan terug te komen. Ook de Portugese Mariella reist op 
en neer tussen België en Portugal.  
Ondanks het feit dat zij hun werkomstandigheden redelijk vinden zijn er maar 
weinig vrouwen die zeggen dat ze het werk in de prostitutie met plezier doen. De 
meesten vinden het werk heel zwaar, zowel fysiek als psychisch. Het 
spreekwoordelijke knopje omdraaien is voor veel vrouwen niet eenvoudig.  

Het werk is moeilijk, vooral mentaal. Het lichaam kan het wel aan, maar het hoofd niet. Het 
is iedere dag hetzelfde en je moet altijd goed gezind blijven. Daarom ga ik om de drie weken 
naar huis. Ik neem mijn pauze daar en dat is echt nodig. Als ik daar ben, in mijn land en bij 
mijn familie dan kom ik pas tot rust. (Mariella) 
Het is heel zwaar, zowel mentaal als fysiek en het neemt veel energie. Het is moeilijk omdat 
je altijd vriendelijk moet zijn. Je mag nooit boos worden. En als je nerveus bent of je niet 
goed voelt dan kan je niet goed werken. Mentaal moet je sterk zijn. Maar dat lukt niet altijd. 
Gelukkig dat ik twee weken naar Litouwen ben gegaan om uit te rusten, anders was ik gek 
geworden. (Martina) 

Voor sommigen is het werk zwaar of frustrerend wanneer zij geen klanten kunnen 
krijgen en ze soms naar huis moeten, zonder dat ze iets verdiend hebben.  

Als je niets verdient is het zwaar want dan begin je te denken, waarom zit ik hier eigenlijk. 
Verdien je geld dan is het niet zwaar. Fysiek is het niet zwaar. Mentaal ook niet want het is 
gewoon een kwestie van een knopke omdraaien in je hoofd. Als je dat kan, dan heb je geen 
problemen. Je moet het bekijken als een gewone job, zoals je bijvoorbeeld naar de fabriek 
gaat werken van negen tot vijf. Je weet dat je werkt van dat tot dat uur en als je naar huis 
gaat dan ben je een ander persoon (Katinka). 

Een ander aspect wat het werken zwaar maakt is dat sommige klanten volgens de 
vrouwen agressief en onbetrouwbaar zijn.  

Het is vermoeiend want je weet niet welke klant je kan vertrouwen en mee naar binnen kan 
nemen. Je zegt bij de deur wat je doet en als ze hier komen willen ze meer dingen en als je 
dat niet doet dan willen ze hun geld terug. (Anna) 

Niet alle vrouwen worden in dezelfde mate geconfronteerd met geweld. Het is 
opvallend dat vrouwen die overdag werken er veel minder mee te maken krijgen 
dan vrouwen die alleen ’s avonds werken. Over het algemeen blijkt dat de sfeer ’s 
avonds inderdaad heel anders is dan overdag. Vooral over Marokkaanse klanten 
wordt door heel wat vrouwen geklaagd. Zij zouden zich vaak agressief gedragen en 
zich niet houden aan de afspraken die bij de deur worden gemaakt. 

Heb je ooit te maken gehad met geweld? 
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Ja vooral met Marokkaanse mannen. Zij onderhandelen met je bij de deur, je zegt het is 
vijftig euro, ze komen boven en ze willen geen vijftig euro betalen. Dan zeg ik als je wil voor 
minder ga dan naar een zwarte of een goedkoop meisje. 
Heb je nooit problemen met Belgische mannen? 
Nee. Belgen zijn aardig, die geven je geld, die neuken je, die gaan weg. Maar ze willen altijd 
allerlei standjes doen. Dan zeg ik baby, je hebt twee standjes voor vijftig euro, niet meer. Als 
je meer wil dan betaal je meer. Maar Marokkanen willen ook altijd vreemde dingen. Die 
willen je altijd in je kont neuken. Maar dan zeg ik, ik hou daar niet van en probeer het niet. 
Als je het wel probeert dan ga je er uit. (Paulina) 

Overigens vinden sommige vrouwen dat het van hun eigen instelling afhangt of ze al 
dan niet het slachtoffer dreigen te worden van geweld. Mannen die dronken zijn of 
onder invloed van drugs of zich ‘bizar’ gedragen worden gezien als risico en worden 
door deze vrouwen de toegang geweigerd. 

Het ligt eraan wie je binnen laat en hoe je doet. Als iemand dronken is dan komt hij bij mij 
niet binnen. Want dan krijg je problemen. Maar er zijn meisjes die werken erop. Want die 
proberen die mannen dan geld af te troggelen. (Valerie) 
Ik heb nog nooit te maken gehad met geweld. Maar het is heel simpel. Bij mij moet een klant 
al respect tonen van voor hij voor mijn raam staat. Anders gaat mijn deur al niet open. (…) 
Hetzelfde als ik zeg tegen iemand u mag naar boven gaan dan moet hij niet zeggen ik wil 
graag dat u eerst gaat. Want dan mag dieje kiezen, ofwel gaat hij naar boven ofwel naar 
buiten. Als ik zeg u mag naar boven gaan dan gaat hij naar boven. Ik ben zelf heel correct en 
zo wil ik ook behandeld worden. Ik ben hier begonnen in de nacht en dan moet je dat zeker 
doen. Want wat hier in de dag loopt is nog deftig volk maar ’s nachts is dat niet hoor. Als het 
zeven uur is begint dat echt te veranderen. Dus ik heb hier van de eerste dag echt wel haar 
op mijn tanden moeten hebben. (Marlena) 

Behoeften op medisch gebied 
Alle vrouwen gaan er prat op dat ze ‘altijd’ met condoom werken. Ook orale seks 
gebeurt naar eigen zeggen in alle gevallen met een condoom. Zij hebben naar eigen 
zeggen allemaal goede voorlichting gekregen over seksueel overdraagbare infecties. 
Velen tonen tijdens het gesprek het materiaal dat verspreid wordt door Gh@pro. 
Sommigen hebben al eerder in een club of privéhuis gewerkt waar ze, naar eigen 
zeggen, goed zijn voorgelicht over allerhande seksueel overdraagbare infecties. De 
vrouwen laten zich twee keer per jaar testen bij Gh@pro. Vrouwen die een huisarts 
hebben, die op de hoogte is van hun beroepsactiviteiten, laten zich daarnaast 
regelmatig controleren bij hun huisarts. 
 Zoals we eerder opmerkten is het wel een probleem dat de vrouwen ons 
allemaal aangeleverd zijn via een medewerkster van Gh@pro en dat onze 
onderzoeksresultaten wat dit betreft enige vertekening vertonen. Uit een gesprek 
met een medewerkster van Gh@pro blijkt dat ze de groep die doordeweeks achter de 
ramen werkt goed in beeld hebben, maar dat er daarnaast vrouwen zijn die enkel in 
het weekend werken. Deze groep heeft Gh@pro volgens de medewerkster minder 
goed in beeld. De Portugese Mariella en de Poolse Lena laten zich respectievelijk in 
Portugal en in Polen testen op geslachtsziektes. Zij laten zich niet testen bij Gh@pro 
omdat ze met een taalprobleem kampen. Bovendien zijn ze, naar eigen zeggen, 
verzekerd in het land van herkomst. 
 Geen van de vrouwen zegt ooit een SOI te hebben gehad. Wel geven ze aan 
andere gezondheidsklachten te hebben die verband houden met hun werk als 
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prostituee. Veel vrouwen klagen over pijn in benen en enkels ten gevolge van de te 
hoge hakken die ze de hele dag moeten dragen. Velen hebben pijn als ze 
verschillende klanten per dag hebben gehad.  

Pijn aan mijn kut heb ik, maar ja dat heb ik altijd.  
En toch ga je door? 
Maar ja ik heb schijt als ik daar vijftig euro voor krijg. (Jale) 
Mijn baarmoeder en mijn eierstokken, daar heb ik veel pijn. Soms als ik veel gewerkt heb, 
heb ik een beetje bloeding. Gisteren had ik ineens mijn periode, vandaag is al weg. Dat komt 
door de stress denk ik.(Isabella) 
Soms heb ik pijn in mijn buik. Maar de dokter zegt dat het niets ernstigs is, dat het komt 
door te veel seks en door een te grote penis. Als die groter is dan tien centimeter, dan kan het 
pijn doen. Ze heeft me pijnstillers gegeven en dan gaat het over. Ik heb heel vaak pijn bij 
penetratie omdat ik in mijn hoofd er niet op ingesteld ben en omdat ik mij niet goed voel. Ik 
vind het heel moeilijk dit werk. (Martina) 

Voorts beklagen zij er zich over dat een stijgend aantal vrouwen zonder condoom 
werkt, waardoor zij klanten inpikken van vrouwen die wel aan veilige seks doen. 

Het probleem met de meisjes uit het Oostblok is twee jaar geleden begonnen. (…) Ik vind dat 
testen op geslachtsziektes verplicht zouden moeten worden, want veel meisjes uit het 
Oostblok laten zich niet testen en op die manier verspreiden ze ziektes. Ik vind zelfs dat ze 
zich zouden moeten laten testen op geslachtsziektes vooraleer ze hier beginnen werken. 
(Vera)  
Ik ben niet racistisch of zo maar er spoelen hier letterlijk meisjes van overal aan. Bulgaarse, 
Hongaarse. Daar kunnen we niet tegen concurreren. En als je deftig wil werken dan doe je 
het met condoom. Maar jammer genoeg doen veel van die nieuwe meisjes dat niet. Ze 
hangen de viezerik uit en doen alles om met geld naar huis te gaan. (…) Dat zijn meisjes van 
twintig, 21 jaar die de straat hebben gedaan in Milaan of in Spanje en er is geen enkele 
controle. (…) Nu komen de meisjes met trossen binnen en met pooiers, het is niet te doen. 
(Mary) 

Het laagst in de hiërarchie staan de Afrikaanse meisjes. Hoewel over Oost-Europese 
meisjes wordt verteld dat zij aan onveilige seks doen en onder de prijs werken en de 
sector na de komst van deze meisjes aanzienlijk is veranderd, zijn Oost-Europese 
meisjes op hun beurt niet te spreken over de Afrikaanse vrouwen die in het 
Schipperskwartier werken. Zo zegt Paulina uit Litouwen: 

De goedkope meisjes hier zijn meestal zwart, Afrikaanse meisjes. Die vragen twintig, 25 
euro. En Afrikaanse meisjes hebben geen respect. Sommige doen het ook zonder condoom. 
Maar Afrikanen hebben altijd AIDS of ze hebben wel iets anders. (Paulina) 

Het is tot slot opmerkelijk hoe weinig drugs en alcohol, naar eigen zeggen, door de 
vrouwen worden gebruikt. Geen van de vrouwen, op één uitzondering na, geeft toe 
alcohol of drugs te gebruiken om langer te kunnen werken.  

Behoeften op juridisch gebied 
De vrouwen zeggen, op één of twee uitzonderingen na, geen van allen andere 
inkomsten te hebben. Zij leven dus van wat zij verdienen in de prostitutie. 
 Veel oudere Belgische vrouwen die al een behoorlijk aantal jaren in de 
prostitutie werken zijn ingeschreven als zelfstandige. De jongere meisjes zijn dat 
meestal niet. Van de buitenlandse vrouwen is geen van allen ingeschreven als 
zelfstandige. Over het algemeen bestaat er bij de vrouwen weinig animo om dit te 
doen. Een van de redenen hiervoor is bijvoorbeeld dat zij naar eigen zeggen niet van 
plan zijn om dit werk nog heel lang te doen. Een al te vaak gehoord voornemen. In 



Sekswerkers in Antwerpen. 
Verslag van een kwalitatief onderzoek 

41 

de korte periode dat zij in de prostitutie werken willen zij snel geld verdienen. Zich 
inschrijven als zelfstandige zou in hun ogen alleen maar meer kosten met zich 
meebrengen. 

Ik ben niet ingeschreven als zelfstandige omdat, achteraf, als ik hier stop dan wil ik een 
gewoon werk gaan doen. En als ik op zelfstandige basis werk dan moet ik nog meer betalen 
dan ik nu al betaal denk ik. (Tamara) 

Om diezelfde reden zijn sommige vrouwen niet te spreken over een statuut voor 
prostituees omdat ze vrezen dat ze dan zullen moeten inleveren. 

Ik heb gehoord dat ze ons werk willen laten legaliseren. Maar dat is geen goed idee vind ik. 
Hoeveel belasting gaan we dan betalen? En wat kunnen wij aftrekken? Bijna niets. Ja, 
condooms misschien, maar make-up, schoonheidsinstituut, kapper, allemaal heel belangrijk 
voor ons omdat we er goed moeten uitzien, dat is heel duur, maar volgens mij niet 
aftrekbaar. Nee, laat alles maar zoals het nu is. (Carla) 

Alleen de vrouwen die van plan zijn om hun hele leven in de prostitutie te werken 
tonen enige belangstelling om zich in te laten schrijven als zelfstandige. 

Er is geen statuut voor prostituees. Mocht dat er zijn dan zou ik me laten inschrijven maar 
zolang ze mij geen statuut kunnen bieden laat ik mij ook niet inschrijven. Ik laat mij niet 
inschrijven als weet ik veel welk beroep, want ik ben prostituee. Dus als ze zorgen voor een 
geldig statuut dan doe ik dat direct. (Marlena) 

Over het algemeen kan het de vrouwen niet zoveel schelen of ze al dan niet 
ingeschreven zijn als zelfstandige. Zij werken in het hier en nu, ze betalen geen 
belastingen en als ze naar de dokter gaan dan betalen ze cash. Bovendien is er onder 
buitenlandse vrouwen weinig animo om zich in te schrijven als zelfstandige omdat 
zij toch van plan zijn om uiteindelijk terug te keren naar het land van herkomst.  

Maar ik wil me niet registreren hier want ik wil niet in België blijven. Ik wil hier geld 
verdienen en daarna ga ik terug naar mijn land. (Paulina) 

Een belangrijk probleem is dat veel vrouwen – vooral de buitenlandse - geen 
ziektekostenverzekering hebben. Hoewel het hen niet echt bezig houdt beseffen de 
meesten wel, dat ze, wanneer ze een ernstig gezondheidsprobleem krijgen,  voor 
grote problemen zouden komen te staan. Maar toch is dit besef voor de meesten geen 
reden om uit te zoeken wat zij aan hun huidige situatie zouden kunnen doen. 

Als je naar de dokter gaat kan je het gewoon normaal betalen. Maar als ik iets ernstigs zou 
hebben dan heb ik een probleem dat wel. (Natasha) 
Als ik naar de dokter ga betaal ik cash maar ik ga niet zo vaak naar de dokter. 
Ben je niet bang dat je ooit eens veel geld gaat moeten uitgeven als je moet geopereerd worden 
bijvoorbeeld? 
Dat zie ik dan wel. (Maricella) 

Ook over het niet betalen van belastingen maken de meeste vrouwen zich geen 
zorgen. Bijna niemand is op de hoogte van de regels terzake. Enkel de vrouwen die 
van plan zijn zich in de toekomst te laten inschrijven als zelfstandige zeggen meer 
behoefte te hebben aan informatie over het betalen van belastingen. De meeste 
vrouwen zeggen dat ze geen behoefte hebben aan informatie over hun juridische 
positie. Ze leven met de dag.  

‘Ik heb geen pensioen maar mijn dochter heeft beloofd dat ze op mijn oude dag voor me gaat 
zorgen’, ‘ik ben niet verzekerd en als ik ziek word heb ik een probleem, maar dat zie ik dan 
wel’, ‘ik betaal geen belastingen maar ik ga er niet van uit dat hier gecontroleerd wordt’ zijn 
maar een paar zinsneden waaruit blijkt dat de vrouwen niet echt bezig zijn met hun 
juridische positie en de eventuele nadelige gevolgen die daar kunnen uit voortvloeien. 
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3 Escortmannen 

Ze adverteren op het internet met tot de verbeelding sprekende bijnamen, gaande 
van  ‘geileslikker’ tot ‘pijpslet’, ‘kinkyboy’ of ‘lunchpijper’. Het duurt even vooraleer 
je als leek je weg vindt door het labyrint van de escortsites via internet maar als je 
eenmaal weet hoe het werkt en wat de omgangsvormen zijn dan is het vrij makkelijk 
om contact te maken. Letterlijk alles is er mogelijk, als je maar wat geduld hebt en 
bereid bent om een aardige som geld neer te tellen. Na een korte zwerftocht op het 
internet werd het gesprek aangegaan met vijftien mannen. Vooraleer ingegaan wordt 
op de inhoud van deze gesprekken wordt eerst even stil gestaan bij de wijze waarop 
wij feitelijk te werk zijn gegaan om deze mannen zover te krijgen dat ze een 
interview toestonden.  

Methode 
Via een escortsite op het internet werd een e-mail verstuurd naar veertig mannelijke 
escorts of mannen die thuis klanten ontvangen. Daarnaast werd er diverse malen per 
dag op verschillende sites ingelogd en werden mannen aangesproken die op dat 
ogenblik online waren. Dit had weinig succes omdat de meesten daarop afwijzend 
reageerden of soms heel lang het gesprek aangingen over koetjes en kalfjes maar 
uiteindelijk niet thuis gaven wanneer vragen werden gesteld over hun werk als 
escort. Op de e-mails kwamen er wel reacties. In totaal stemden vijftien mannen in 
met een gesprek. Aan de mannen werd de keuze gelaten hoe zij het liefst 
geïnterviewd wilden worden (telefonisch, via de mail of de chat). Van de vijftien 
mannen waren er vijf die er voor kozen om telefonisch benaderd te worden, zeven 
werden geïnterviewd via de chat en drie kozen er voor om te communiceren via de 
mail.  
 
Dezelfde mail werd naar veertig vrouwen verstuurd die zich op een escortsite 
presenteerden. Behalve een paar afwijzingen kwam hierop geen enkele reactie. 
Daarna werden nog eens twintig e-mails verstuurd. Uiteindelijk kwam er één reactie. 
Deze vrouw was bereid te praten via de mail, maar bleek uiteindelijk toch slechts 
summiere informatie over haar werk in de prostitutie te willen prijs geven. Ook op 
de verschillende e-mails die wij verstuurden naar escortbureaus kwam geen enkele 
reactie. Op zich is het niet opmerkelijk dat de escortbureaus niet ingingen op het 
verzoek om deel te nemen aan een onderzoek. Een sector die deels in de 
schemerzone opereert heeft er immers geen enkel belang bij om met een 
nieuwsgierige onderzoeker in zee te gaan.  

De informanten 
Via de zopas beschreven manier van werven werd een interview gedaan met vijftien 
mannen in de leeftijd van achttien tot veertig +. De meerderheid van de mannen is 
Belg van herkomst. Op één uitzondering na is de escort een bijverdienste voor hen 
omdat ze daarnaast bijna allemaal regulier werk hebben. Het grootste deel van de 
mannen werkt langer dan een jaar als escort.  
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Tabel 4.3 Achtergrondkenmerken van de mannen 

N=15  Aantal    Aantal  

Leeftijd 18-24 4  Beroep  Overheid 3  
 25-30 3   Commerciële sector 7  
 31-40 6   Studerend 2  
 >40 2   Werkloos 1  
     Overig 2  
        
Geboor-
teland 

   Aantal jaren 
werkzaam in 
prostitutie 

   

 België 12   <1jaar 2  
 Nederland 1   1-2jaar 5  
 Turkije 1   >2 jaar 8  
 Rwanda 1      

 

De meeste mannen zijn homo en hebben enkel mannen onder hun klanten. Maar 
daarnaast zijn er ook een paar heteromannen die zowel mannen, vrouwen als stellen 
onder hun klanten hebben. Twee mannen die wij spraken werken als travestie. De 
meesten werken in volledige anonimiteit. Ouders, vrienden en partners weten vaak 
niet wat zij doen. Maar er zijn er ook van wie de partner op de hoogte is van hun 
activiteiten.  

Ik ben iets meer dan zeven jaar geleden naar buiten gekomen dat ik travestie ben. Ik ben nu 
drie jaar getrouwd en ik heb alles open en eerlijk verteld aan mijn vrouw. Mijn vrouw weet 
altijd wat ik doe en met wie ik het doe, waar ik ben. Want tijdens mijn vorige huwelijk deed 
ik alles verdoken. Ik had veel kleding en lingerie en make-up en dat stond allemaal in dozen 
in mijn auto. Toen zei ik dat dat van mijn werk was, maar dat kan je niet blijven volhouden. 
(Peter) 
Ik heb een relatie. Hij doet zelf ook escort. Ik heb een tijd lang een verborgen leven gehad 
maar toen was ik het beu. Ik was toen verliefd geworden en heb hem met veel tranen verteld 
dat ik werkte als escort. Hij was toen blij dat ik het had verteld want hij werkte zelf als 
escort. En toen had hij de kans om het tegen mij te zeggen.  
Weet je omgeving dat je dit doet? 
Onze familie weet het niet, maar sommige vrienden weten het wel. (Karel) 

De meesten zijn met escort begonnen omdat ze naar eigen zeggen wat extra geld 
nodig hadden. Bijna niemand, een of twee uitzonderingen daar gelaten, doet het 
puur om geld te verdienen. Integendeel, de meesten hebben, zoals we reeds zagen, 
daarnaast een baan en zijn niet afhankelijk van het geld dat zij verdienen via escort.  

Ik ben er mee begonnen, eerst voor het geld. Maar nu omdat ik er zelf plezier aan beleef en 
mijn eigen grenzen kan stellen. Geld is nu minder belangrijk geworden. (Jan) 
Ik zie het als een bijverdienste.  
Doe je het dan voor het geld of het plezier? 
Ik doe het in eerste instantie voor het plezier, maar op een gegeven moment heb ik mij laten 
betalen. Ik ben biseksueel, dat weet mijn echtgenote ook, dus ik doe dit ook voor mijn genot. 
(Peter) 

De meesten zijn in de escortbranche terecht gekomen omdat ze iemand in hun naaste 
omgeving hebben (gehad) die eveneens als escort werkte. De reden waarom zij er 
vaak mee door zijn blijven gaan is omdat zij merkten dat ze op deze manier wel erg 
gemakkelijk geld konden verdienen en omdat het sommigen naar eigen zeggen ook 
wel bevalt om op die manier geld te verdienen. 

Ik kende mensen die het ook deden. En ja door geldnood ben ik dan uiteindelijk ook gestart.  
Bevalt het? 
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Het verdient makkelijk. En je krijgt ook affectie van klanten. Ik ga wel met heel veel respect 
om met klanten. En ik ga ook niet met iedereen mee. Als iemand kortaf is aan de telefoon 
bijvoorbeeld dan doe ik het niet. (Karel) 

Werkomstandigheden 
De mannen hebben geen van allen vaste dagen waarop ze werken als escort. Zij 
zeggen dat het aantal dagen waarop zij werken afhangt van het aantal klanten dat 
per week opbelt. In veel gevallen zijn zij enkel ‘s avonds beschikbaar. 
 Gemiddeld hebben de meesten twee à drie klanten per week maar er gaat 
naar eigen zeggen ook wel eens een week voorbij zonder dat zij worden gebeld. Eén 
van de mannen merkt op dat het aan het eind van de maand meestal rustig is omdat 
zijn klanten dan geen geld meer hebben. Enkel zij die financieel wat meer afhankelijk 
zijn van de escort dan anderen, maar dat is zoals eerder bleek een minderheid, 
proberen meer dan drie klanten per week te werven. Zij zijn vaker online te vinden 
op de website waar zij adverteren om op die manier klanten meteen te woord te 
kunnen staan. 
 De mannen vinden over het algemeen het werk als escort niet zwaar, maar 
zeggen er genoegen aan te beleven. De meesten zijn ook heel erg te spreken over hun 
klanten.  

Het werk is helemaal niet zwaar. Ik vind het spannend juist, je komt altijd andere mensen 
tegen. Het is spannend, het geeft je echt een kick (Jonas) 
Het is helemaal geen probleem. De realiteit is dat die mensen je betalen om je ding te doen. 
Voor hen ben ik een genotsobject en dat moet je accepteren. Fysisch is het ook niet zwaar. 
Want ik overdrijf niet. Ik ga niet naar twee klanten op een dag. (Karel) 

Er zijn slechts twee mannen die aangeven dat ze het werk als escort psychisch en 
fysisch zwaar vinden. Een van hen is om die reden een paar weken voordat hij ons te 
woord stond gestopt met escort. 

Ik vond het moeilijk om iedere keer de knop om te zetten. Het werken als escort was 
psychisch zwaar voor mij. Ik ben hetero maar deed het ook met mannen en dat is niet 
simpel. (Anthony) 
Fysisch gaat wel maar psychisch is niet altijd even makkelijk. Het is niet altijd even 
gemakkelijk om mijn werk goed te doen, dit wil zeggen laten blijken dat het lekker is terwijl 
het gewoon een job is. 
Doe je het dan puur voor het geld? 
Ja dat wil zeggen ik kan er soms van genieten maar meestal niet (Gert) 

Geen van allen zegt ooit met geweld te maken hebben gehad. Maar dat heeft volgens 
eigen zeggen vooral te maken met de wijze waarop zij hun klanten werven.  

Geweld heb ik gelukkig nog nooit mee hoeven maken, mogelijk mede door mijn 
nauwkeurige selectie vooraf en door mijn duidelijk gestelde voorwaarden. Voorts is het zo 
dat ik er financieel niet geheel van afhankelijk ben en het me kan veroorloven klanten niet 
altijd aan te hoeven nemen (Wouter) 
Ik heb nog nooit te maken gehad met geweld. Ik ben er ook van geschrokken dat het 
allemaal zo makkelijk gaat. Maar dat komt denk ik omdat ik vooral mik op rijkere klanten. 
Dan heb je geen problemen. Ik probeer vooral met zakenmensen mee te gaan. Ik ga ook 
altijd met mijn klanten naar dure hotels (Jonas) 
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Behoeften op medisch gebied 
Op twee uitzonderingen na doen alle mannen aan orale seks zonder condoom. Een 
van deze twee doet niet aan orale seks omdat hij naar eigen zeggen hetero is en wil 
voorkomen dat zijn vrouw besmet raakt. De reden waarom veel orale seks 
plaatsvindt zonder condoom is omdat de mannen anders naar eigen zeggen te 
weinig klanten krijgen die er nagenoeg altijd de voorkeur aan geven om bevredigd te 
worden zonder dat er een condoom wordt gebruikt. Bovendien zijn de mannen er 
redelijk gerust op dat orale seks zonder condoom veilig is.  

Mannen die amper voorvocht hebben kan je pijpen zonder condoom. Maar als ze veel 
voorvocht hebben is het met condoom (Bruno) 
Orale seks is altijd zonder condoom, doch zonder het nemen van extra risico’s. Dus niet 
klaar laten komen in de mond, voorkomen van voorvocht, geen wondjes hebben, na 
tandartsbezoek neem ik ook geen klanten aan (Wouter). 

Op één uitzondering na gebruiken alle mannen een condoom bij anale seks. Eén 
jongen doet het zonder condoom wanneer de klant meer wil betalen en als die klant 
weet dat hij ‘clean’ is. De mannen zeggen goed voorgelicht te zijn over SOI’s. 
Opmerkelijk is dat de meesten hun informatie op dit gebied van het internet halen. 
Maar ook hebben sommigen informatie over SOI’s gekregen via hun huisarts.  

Mijn vroegere huisdokter had mij voorgelicht omdat ik homo ben en dan was je een 
wandelende AIDS-machine. En via sites, op de chat, ik heb zelfs op mijn computer een een 
paar sites staan waar informatie wordt gegeven. (Karel) 

Bijna allemaal laten ze zich standaard twee keer per jaar testen. Ze doen dit bij hun 
huisarts, als die op de hoogte is van hun activiteiten. Maar daarnaast zijn er die naar 
het Tropeninstituut gaan of die via internet Gh@pro hebben leren kennen.  

Drie keer per jaar doe ik een groot onderzoek en om de twee maand een bloedonderzoek.  
Waar laat je dat doen? 
Bij mijn huisdokter en voor grote onderzoeken ga ik naar het ziekenhuis. 
Weet je huisarts wat je doet? 
Ja en dat staat ook in mijn medisch dossier (Jan) 
Ik laat me om de drie maanden testen bij mijn huisdokter. 
Weet hij dat je dit werk doet? 
Ja. (Bruno) 

Twee mannen geven toe dat ze in het verleden een geslachtsziekte hebben gehad en 
noemen dit ‘de risico’s van het vak’. Maar over het algemeen hebben zij naar eigen 
zeggen geen gezondheidsklachten die te maken hebben met hun werk als escort. Een 
enkeling klaagt over stress omdat hij te weinig klanten kan krijgen via internet.  
 De mannen zijn over het algemeen redelijk te spreken over de wensen van 
hun klanten. Naar eigen zeggen wordt er aan de telefoon wel eens gevraagd of ze 
bereid zijn aan onveilige seks te doen. Slechts weinig klanten haken af wanneer dat 
niet het geval blijkt. Toch zijn er ook klanten die volgens de mannen bereid zijn 
ongeoorloofde risico’s te nemen.  

Zonder direct te willen generaliseren is de gevaarlijkste groep betreffende het willen nemen 
van risico’s, vanuit mijn ervaring de groep getrouwde mannen, dan wel biseksuelen. Mede 
daar er blijkbaar bij deze groep schroom bestaat een arts te bezoeken mochten ze iets 
opgelopen hebben. Het is eveneens voor mij de lastigste groep, die het meeste eisen stelt, 
zonder daar zelf iets tegenover te willen stellen. Er heerst veel frustratie bij die groep en ze 
zijn over het algemeen weinig sympathiek (Wouter) 
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Hoewel de mannen over het algemeen weinig gezondheidsklachten hebben ten 
gevolge van hun werk als escort en er voor hen geen sprake is van een te hoge 
drempel om bij instanties aan de kloppen, vinden sommigen de huidige 
gezondheidszorg nog iets te weinig toegankelijk voor mensen zoals zij. Zo zegt 
Wouter: 

Op medisch gebied zou de drempel lager kunnen en dan doel ik voornamelijk op de 
huisartsenpraktijken als het aankomt op simpele checks zoals voor geslachtsziekten en HIV. 
Zelf heb ik weinig schroom om mijn broek te laten zakken, maar ik kan me voorstellen dat 
dat voor anderen niet altijd even evident is, zeker als je bij je huisarts moet uitleggen dat je 
getrouwd bent en dat je misschien iets hebt opgelopen bij een mannelijke escort (Wouter). 

Behoeften op juridisch gebied 
De mannen zeggen over het algemeen weinig behoeften te hebben aan juridische 
bijstand omdat zij, zoals is gebleken, over het algemeen inkomsten vergaren via hun 
regulier werk, en de escort puur bedoeld is om wat extra geld te verdienen. 
Tegelijkertijd realiseren sommigen zich wel dat zij tot nu toe weinig problemen 
hebben gehad als escort, maar dat zij, indien er zich wel problemen zouden 
voordoen, niet altijd goed weten wat ze in dergelijke gevallen zouden moeten doen. 
Zo vertelt Karel: 

Ik heb wel eens last gehad van een stalker. Die had bijvoorbeeld foto’s van mij op het 
internet gezet met ‘he’s a hooker’. En als ik dit aan de politie doorgeef dan zit ik op het 
randje van wat kan. Je mag geen escort doen. Maar je kan een aantal dingen doen waardoor 
je de wet niet overtreedt. Maar in principe mag het niet. Ik mag bijvoorbeeld niemand 
aanspreken en voorstellen dat ik voor geld bij hem langs kom. Maar als ik mezelf op het 
internet zet en hij komt erop af dan is er niks aan de hand. Het wordt gedoogd dus. Maar 
eigenlijk verdien ik zwart en dat mag niet. (Karel) 

Ook Peter, die soms actief is als travestie, realiseert zich dat hij onder bepaalde 
omstandigheden wel eens in de problemen zou kunnen komen. 

Tot nu toe heb ik nog geen behoefte gehad aan informatie op juridisch gebied maar ik kan 
me voorstellen dat je geconfronteerd wordt met geweld en dan heb je een probleem. En twee 
vrienden van mij hebben ook meegemaakt dat ze als travestie in de auto zaten en werden 
tegengehouden. En die zijn meegenomen naar het politiebureau en zijn daar aan het lijntje 
gehouden en ook te kijk gezet. Ja wat moet je dan? En er is nog een probleem, als ik rijd en ik 
word tegengehouden, als Bea lijk ik niet op de persoon op mijn paspoort. Dus ik weet niet 
hoe dat dan wettelijk zit. En als escort laat je je betalen in het zwart. Dat mag ook niet hè. 
(Peter) 

Sommige mannen brengen naar voren dat zij er behoefte aan hebben om hun 
ervaringen te delen met andere escorts. Vooral voor beginnende escorts zouden 
dergelijke bijeenkomsten van belang kunnen zijn. Zij denken dat het verstandig zou 
zijn wanneer escorts een statuut zouden hebben, hoewel ze zich ook wel realiseren 
dat veel klanten dan misschien zullen afhaken omdat zij niet willen dat hun 
verborgen leven aan het licht komt. Maar over het algemeen maken de mannen zich 
weinig zorgen over hun juridische status.  
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4 Straat, bar en parkprostitutie 

Methode 
Om in contact te komen met jongens die zich prostitueren op straat, in bars, en in het 
Stadspark, werden wij geholpen door medewerkers van het Boysproject. 
 Concreet kwam het erop neer dat zij jongens polsten over hun eventuele 
bereidheid om met ons in gesprek te gaan. Wanneer de jongens instemden werd hun 
telefoonnummer aan ons doorgegeven of werd een ontmoeting georganiseerd. Op 
die manier hebben wij zes jongens, die hoofdzakelijk in het Stadspark werken, 
kunnen spreken. Alle interviews, op één na, gebeurden in de kantoren van het 
Boysproject in de Quellinstraat. Eén interview werd telefonisch afgenomen. 

De informanten 
De informanten bestaan uit zes jongens in de leeftijd van zeventien tot 35 jaar. Twee 
jongens zijn van Belgische herkomst. De andere zijn Roma’s afkomstig uit Servië en 
Roemenië. Een jongen is Libanees. Voor de meeste jongens, op één uitzondering na, 
is prostitutie hun enige bron van inkomsten. Zij zijn allemaal langer dan een jaar 
actief in de prostitutie. 
 
Tabel 4.4 Achtergrondkenmerken van de jongens 

N=6  Aantal    Aantal  

Leeftijd <18 1       
 18-24 2      
 25-30 1      
 31-40 2      
        
        
Geboor-
teland 

   Aantal jaren 
werkzaam in 
prostitutie 

   

 België 2   <1jaar 0  
 Roemenië 1   1-2jaar 2  
 Servië 2   >2jaar 4  
 Libanon 1      
        
        
        
        
        

 
In het Stadspark is een bont gezelschap aan jongens dagelijks aan het werk als 
prostitué. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Oost-Europese landen. Een 
medewerker van het Boysproject, zelf ervaringsdeskundige, vertelt hoe het komt dat 
de populatie die zich in de omgeving van het park prostitueert door de jaren heen 
veranderd is. Eind jaren tachtig begin jaren negentig bestonden de zich 
prostituerende jongens hoofdzakelijk uit Belgen. Sinds de val van de Berlijnse muur 
in 1989 kwamen er echter steeds meer Oost-Europese jongens bij die op een veel 
agressievere manier klanten wierven. Een van de ongeschreven regels was 
bijvoorbeeld om niet onder de prijs te werken, maar dit veranderde wanneer de 
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jonge jongens uit Oost-Europa kwamen. Een andere ongeschreven regel was dat 
jongens bij elkaar stonden en wanneer er een auto stopte er altijd één op de chauffeur 
afstapte om te onderhandelen. Toen de jongens uit Oost-Europa in het park actief 
werden, werd ook deze ongeschreven regel met de voeten getreden. Wanneer er een 
auto stopte gingen er namelijk meestal tien jongens tegelijkertijd op af. De gevestigde 
prostitués voelden zich verdreven door deze agressief opererende jongens waardoor 
er steeds meer autochtonen wegbleven. Zij namen steeds meer hun toevlucht tot het 
internet om klanten te werven. Vandaar dat deze categorie nog nauwelijks zichtbaar 
is in het park.  Hoewel de Oost-Europeanen het meest zichtbaar zijn, zijn er 
daarnaast andere jongens actief van verschillende herkomst. Het gaat vooral om 
Noord-Afrikanen, Zuid-Amerikanen, Zuid-Europeanen en Afrikanen  

Het taboe op homoseksualiteit en prostitutie 
De gesprekken met de jongens, behalve met de twee Belgische die heel open waren 
over hun ervaringen, verlopen moeizaam. Zij vinden het lastig om over hun 
activiteiten in het park te praten. Zo blijft het bijvoorbeeld meestal vaag tegen welke 
prijs zij werken en wat klanten daarvoor van hen verwachten. Wat dit betreft is er 
een groot contrast tussen de escortmannen, die wij eerder spraken, en de jongens uit 
het park. Een mooie illustratie van het taboe dat er bij de jongens heerst om over hun 
activiteiten in het park te praten is het geval van Tommy en Hicham, twee vrienden, 
die al een aantal jaren samen werken in het park.  
 

Tommy en Hicham 
Tommy en Hicham zijn twee vrienden die samen actief zijn in het park. Tommy is zeventien 
jaar, Hicham net achttien. Tommy is Roma afkomstig uit Servië, Hicham is Libanees. Beide 
jongens zijn met hun familie als asielzoeker naar België gekomen, op de vlucht voor de 
oorlog in hun land van herkomst. Tommy was acht jaar toen hij naar België kwam, Hicham 
elf. Tommy heeft inmiddels de Belgische nationaliteit, Hicham heeft een tijdelijke 
verblijfsvergunning. Tommy volgt deeltijds onderwijs en werkt sinds een aantal jaren op 
leercontract in de bouw. Hicham werkt sinds vijf maanden in een winkel. We hadden, los 
van elkaar, een gesprek met beide jongens.  

Beide jongens geven na lang aarzelen toe dat ze ‘in het park’ hebben gewerkt (het 
woord prostitutie wordt tijdens het hele interview niet uitgesproken). Maar wel ontkennen 
ze allebei met klem het nog steeds te doen. Tommy heeft naar eigen zeggen twee jaar in het 
park gewerkt. Een jaar geleden is Hicham, onder invloed van Tommy, eveneens in het park 
begonnen. Het is bekend dat beide jongens samen ‘klanten doen’. De jongens hebben geen 
vaste dagen om te werken. Zij gaan naar eigen zeggen alleen als ze geld nodig hebben. 
Ondanks alle ontkenningen werken beide jongens nog steeds in het park. De dag voordat wij 
een interview met hen hadden waren ze gezien toen ze instapten bij een klant.  

De gesprekken met Tommy en Hicham verlopen moeizaam en zijn exemplarisch 
voor de gesprekken die wij hebben gehad met een aantal andere jongens. Er wordt tijdens de 
interviews duidelijk hoe groot het taboe op homoseksualiteit en betaalde seks met mannen is 
bij deze jongens. Zo zegt Tommy bijvoorbeeld: 
Bij ons is het niet normaal om dat (werken in het park, MvS) te doen. Ik ben voor de vrouwen. Dus ik 
doe niks. Ik laat me alleen pijpen, met condoom, altijd met condoom. Maar man met man dat is niet 
normaal. Maar ja al mijn vrienden hadden geld en gingen kleren kopen. Ik haat dat wat in het park 
gebeurt. Maar ik had geld nodig om uit te gaan. Een klant wilde wel eens dat ik hem ging neuken 
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maar ik wilde dat niet doen. Als mijn familie zou weten dat ik dit heb gedaan dan zouden ze mij 
vermoorden. Bij Roma’s bestaan geen homo’s. Als iemand dat zou weten zouden ze je uitlachen. Krijg 
je zware problemen. Dat kan niet bij ons. Het mag ook niet van de godsdienst. Ik ben moslim, ik bid 
iedere dag. Maar veel jongens doen zo fout als ze jong zijn maar als je ouder bent dan begin je te 
beseffen dat het fout is. (Tommy) 

Een ander aspect dat laat zien hoe groot het taboe is op homoseksualiteit en prostitutie is 
bijvoorbeeld dat Tommy en Hicham al een jaar samen klanten doen in het park maar beide 
jongens onafhankelijk van elkaar zeggen nog nooit te hebben gesproken met elkaar over hun 
activiteiten in het park. Door het grote taboe dat heerst op seks met mannen is het niet zo 
vreemd dat zij slechts beperkte informatie geven over wat zij precies doen met klanten. Beide 
jongens zeggen bijvoorbeeld dat ze tegen betaling orale seks hebben met mannen. Naar 
eigen zeggen gebruiken zij daarbij altijd een condoom. Hun eigen aandeel is bij de seksuele 
handelingen naar eigen zeggen minimaal. Klanten hebben orale seks met hen maar 
omgekeerd weigeren zij dat naar eigen zeggen te doen.  
Volgens een medewerker van het Boysproject is hét cliché dat jongens zeggen enkel orale 
seks (met condoom) te hebben met klanten. Hij zegt hierover: 
Misschien begint het daar wel mee maar je ziet dat de jongens hun grenzen gaan verleggen. Zij zijn 
samen in een groep en doen allemaal hetzelfde. Het begint met pijpen maar als ze er geld voor krijgen 
dan laten ze zich neuken en als ze het een keer gedaan hebben dan blijven ze het doen. Omdat ze in 
groep zitten en met niemand buiten de groep kunnen praten over wat ze doen, gaan ze mee met de 
anderen. En zo verleggen ze steeds meer hun grenzen (medewerker Boysproject).  

Situatie van de jongens 
Tijdens de interviews is het moeilijk om er achter te komen wat de achtergronden 
zijn van het feit dat de jongens in de prostitutie zijn gestapt. Wat in ieder geval blijkt 
is dat de situatie waarin de jongens zitten alles behalve rooskleurig te noemen is. 
Vooral de situatie van de Roma’s is ronduit schrijnend. Zo vertelt Ernesto: 

Ik woon bij mijn moeder in een kamer zo groot als deze. Daar woont mijn moeder, mijn 
oom, mijn broer, mijn zus, ik, mijn vrouw en mijn drie kinderen. Mijn vader is overleden. 
(…) We zijn illegaal sinds zeven jaar. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen, een van 2 ½, 
van één jaar en een die net geboren is. Mijn vrouw is ook Roma en is negentien jaar. Ik ben 
met mijn ouders naar België gekomen. We hebben asiel aangevraagd in Brussel. Ik heb hier 
nooit gewerkt want dat kan niet. (Ernesto) 

Door de schrijnende situatie waarin ze verkeren zijn sommige van de jongens die wij 
spraken naar eigen zeggen in de prostitutie terecht gekomen. Ernesto vervolgt: 

Vijf jaar geleden ben ik begonnen in het park. Ik had een vriend die dat deed en ik wilde niet 
stelen. Dus nam hij me mee naar het park. Toen ging hij in het park met een man zijn pik 
spelen en ik stond ernaast. Ik kon niet werken want ik heb geen papieren. Dus ben ik daar 
ook mee begonnen. (Ernesto) 

Ook blijkt dat het de Roma-jongens niet al te best vergaat op school, waardoor zij 
steeds vaker ronddolen door de stad, optrekken met vrienden en op zoek gaan naar 
geld. 

Toen ik hier kwam ben ik ingeschreven in een school. Ik heb daar een jaar opgezeten en dan 
ben ik naar een andere school gegaan. Daar zaten veel Roma’s. Daar heb ik drie jaar 
opgezeten. En dan ben ik naar het eerste middelbaar gegaan. Maar in het tweede middelbaar 
ging ik niet vaak meer. Toen ging ik meer met vrienden op straat, gingen we achter de 
meisjes aan. En die jongens die vroegen aan mij of ik geld wilde verdienen. Dus toen hebben 
die vrienden me meegenomen naar het park. Ik zat daar toen in het park en zag dat mijn 
vrienden met mannen in de bosjes gingen. Toen ben ik dat ook gaan doen (Tommy).  
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De jongens spreken regelmatig hun afschuw uit – de een wat meer dan de ander – 
over wat er in het park gebeurt. Maar tegelijkertijd wijzen zij erop dat hun situatie 
hen eenvoudigweg geen andere keuze liet dan er te werken. Zo zegt Rachid: 

Ik ben begonnen in het park omdat ik het moeilijk had om gewoon werk te vinden. En door 
vrienden die dit werk ook al deden. (Rachid) 

Het verhaal van de twee Belgische jongens wijkt enigszins af van het relaas van de 
Roma’s. Zo vertelt Ronny dat hij als veertienjarige in de prostitutie is gaan werken 
omdat hij niet genoeg zakgeld kreeg van zijn ouders.  

Ik ben begonnen in de prostitutie als ik veertien jaar was.  
Hoe was je op het idee gekomen om dat te doen? 
Ik kreeg toen wel zakgeld van mijn ouders maar ik had toen kameraden die heel veel 
zakgeld hadden en die zaten in de prostitutie. En die zeiden van ja je kan het doen, ze 
kunnen je oppakken omdat je minderjarig bent maar voor de rest kunnen die niet veel doen. 
Ze pakken je op en ze zetten je thuis af en de volgende dag kan je dat weer doen. Dus ik 
begon dat te doen maar alleen in het weekend want ik ging nog naar school. Toen ik 
zeventien jaar was ben ik dat meer gaan doen omdat ik dan op leercontract was. Ik deed 
tuinbouw.  
En wisten je ouders dat? 
Mijn vader die wist dat al meteen en mijn moeder die wist dat als ik een jaar of zeventien 
was. Ze zijn er wel een keer achter gekomen via de politie, maar daarna toen ik achttien was 
ben ik dat blijven doen. En ze hadden niks tegen homo’s maar ze hadden wel iets tegen 
prostitutie want ze zeiden je weet niet met wie je meerijdt.  
Maar je ouders wisten dus dat je hier iedere dag vanuit Mechelen met de trein naar Antwerpen kwam 
om daar in het park te werken? 
Ja die konden niet veel zeggen hè. Die zeiden wel we hebben het niet graag je weet wat wij 
daar over denken, maar ja. En ik luisterde ook niet naar mijn ouders. Dan wachtte ik gewoon 
tot mijn vader of mijn moeder in de keuken was en dan was ik weg. Ik deed gewoon mijn 
eigen goesting. (Ronny) 

Mike daarentegen is naar eigen zeggen min of meer toevallig terecht gekomen in de 
prostitutie. Wel geeft hij aan zich altijd aangetrokken te hebben gevoeld tot deze 
sector. Toen hij een grote schuld had opgebouwd, bood het werk in de prostitutie 
uitkomst, vooral omdat hij op die manier makkelijk geld kon verdienen. 

Waarom ben je hiermee begonnen? 
Dat is heel toevallig eigenlijk. Ik was net in Antwerpen komen wonen, ik kwam net uit een 
relatie. En ik ging wel eens af en toe naar het park om te cruisen. Maar prostitutie dat had 
mij wel altijd geïntrigeerd, ik weet niet hoe dat komt. Want ik kende een meisje en die deed 
escort en toen zij daarover vertelde was het eerste dat ik vroeg, bestaat dat ook voor 
mannen. Dus ik wilde dat ook wel eens doen. Dus ik liep die dag langs het park en er stopte 
een auto en een man vroeg aan mij wat mijn prijs was. In eerste instantie was ik erg kwaad, 
maar die man bleef aandringen. Uiteindelijk ben ik die avond met die man meegegaan. En 
zo is het eigenlijk allemaal begonnen. (Mike) 

Werkomstandigheden 
De werkomstandigheden van de jongens zijn niet rooskleurig te noemen. Zij moeten 
immers vaak urenlang de straten in de buurt van het Stadspark afspeuren op zoek 
naar klanten, met het gevaar opgepakt te worden door de politie. Klanten worden in 
veel gevallen afgewerkt in het park hoewel de meeste jongens zeggen met de klant 
naar huis of naar een hotel te gaan. De jongens werken – in vergelijking met de 
vrouwen die achter de ramen werken – wel veel minder dagen en uren en de 
meesten hebben maar een paar klanten per dag.   
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Tabel 4.5 Werkomstandigheden van de jongens 

N=6  Aantal    Aantal  

Aantal 
werkda-
gen per 
week 

   Aantal 
klanten per 
dag 

   

 Gemiddeld < 4 3   Gemiddeld < 5 5  
 Gemiddeld 4-5 0   Gemiddeld 5 – 9 1  
 Gemiddeld >5 3   Gemiddeld > 9 0  
        
Aantal 
werk-
uren per 
dag 

       

 Gemiddeld < 8 6      
 Gemiddeld 8 0      
 Gemiddeld > 8 0      

 
De gangbare prijs in het park is vijftig euro, maar het is, zoals reeds werd 
aangehaald, in veel gevallen onduidelijk wat klanten daarvoor mogen verwachten. 
Zoals reeds opgemerkt vertellen sommige jongens daar vrij open over, terwijl andere 
een stuk minder mededeelzaam zijn. In ieder geval blijkt uit de verhalen die 
sommigen vertellen hoever ze bereid zijn te gaan met klanten en in welke mate ze 
aan veilige seks doen.  

Het is begonnen aan zeventig euro, maar daarna is de prijs gezakt naar vijftig euro. Want de 
jonge jongens gaan voor 25 euro mee.  
Wat krijgen klanten daarvoor? 
Ik doe vooral massage, nooit anaal, behalve bij één iemand heb ik dat een keer toegelaten. 
Soms doe ik oraal. Als ik mij laat pijpen dan doe ik het zonder condoom, maar als ik zelf 
moet pijpen is het altijd met condoom. Maar veel van de klanten die daar komen die willen 
ook gewoon aandacht. Die willen praten over hun problemen. Het grootste deel van de 
klanten daar zijn hetero’s, getrouwde mannen. (Mike) 
Ik vraag vijftig euro. Maar dan moeten ze ook niets speciaals vragen hé. Want meestal willen 
ze wel vanalles maar ze willen niet meer dan vijftig euro betalen. Voor vijftig euro laat ik 
mijn lichaam zien, ze mogen het strelen en ik pijp ze , maar zoenen en het anaal doen, dat 
doe ik niet voor vijftig euro. Ik heb mijn grenzen. Zelfs als ze me driehonderd euro 
aanbieden en vragen of ik het zonder condoom doe, dan zal ik dat nooit doen. Mijn 
gezondheid is belangrijker dan driehonderd euro. Zelfs al geven ze me duizend euro. Ik doe 
het altijd met condoom, ook pijpen. (Rachid) 
En dan mogen ze alles, alleen als ze willen spuiten in mijn mond of langs achter wilden 
spuiten dan moest het met een condoom.  
Maar anders mochten ze wel zonder condoom? 
Ja.  
Dus pijpen deed je zonder condoom? 
Ja behalve als ze willen spuiten. 
Maar jij liet je dus zonder condoom neuken door die mannen? 
Ja alleen als ze wilden klaarkomen, dan moeten ze een condoom omdoen. (Ronny) 

De jongens zeggen vooral de laatste tijd minder in het park te werken omdat er veel 
controles zijn door de politie. Hierdoor lopen ze immers kans om zelf opgepakt te 
worden maar ook zouden klanten om die reden steeds vaker wegblijven uit angst om 
door de politie te worden aangehouden. 

Ik werk twee keer per week. Mijn vrouw weet het niet. Als bij Roma’s bewezen is dat je 
homo bent dan heb je een probleem met je familie. Vroeger werkte ik iedere dag. Maar nu 
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ben ik bang dat de politie mij pakt. En dat ze zeggen tegen mijn vrouw wat doet je man bij 
de sjanetten?  
Maar waar komt het geld dat je verdient dan zogenaamd vandaan? 
Ik zeg tegen mijn vrouw dat ik werk. Dat ik auto’s was. (Ernesto) 
Ik werk nu niet zoveel meer want ik doe het al tien jaar en ik wil er nu echt mee stoppen. 
Vroeger werkte ik elke dag, ik ging elke dag naar het park en dan deed ik één klant per dag. 
Maar de laatste tijd is er veel politie. Zij rijden rond in een combi in het park en controleren 
veel. (…) Er zijn ook minder klanten door de frequente politie controle. Want de politie 
controleert ook klanten hé. Er is de laatste tijd echt veel meer controle. En veel van die 
klanten zijn mannen die getrouwd zijn en kinderen hebben en die niet gecontroleerd willen 
worden.(Rachid) 

De geluiden die wij te horen krijgen over de zwaarte van het werk zijn erg dubbel. 
Aan de ene kant krijgen we te horen dat de jongens het zwaar vinden om dit werk te 
doen – vooral als ze al verschillende jaren in de prostitutie werken – maar aan de 
andere kant wordt het werk ook spannend gevonden en geven sommigen toe dat het 
werk hen soms ook wel bevrediging biedt. Zo zegt Mike bijvoorbeeld: 

Vroeger had ik er weinig problemen mee. Maar de laatste twee jaar gaat dat moeilijker. Het 
is psychologisch vrij zwaar om dit werk te doen. Maar vroeger had ik er geen moeite mee. Ik 
was namelijk vrij onzeker. Door dit werk te gaan doen ben ik zekerder geworden. Je krijg 
geld voor wat je doet, klanten geven je complimenten, dus daar ben ik zekerder door 
geworden.  
Dus je deed het niet alleen voor het geld als ik het goed begrijp? 
Nee eigenlijk niet. (Mike) 

Ernesto, die zegt biseksueel te zijn, heeft niet zoveel moeite met het werk in het park, 
omdat hij daar kan experimenteren mijn zijn eigen seksualiteit. 

Ik vind het niet zwaar om dit te doen. Maar ik doe het puur voor het geld. Ik ga naar het 
park en dan loop ik een beetje rond. Pijpen is vijftig euro en neuken is apart nog eens vijftig 
euro. Soms doe ik het in het park, soms in een hotel. Maar mijn vrouw pijpt niet dus ik doe 
het ook een beetje voor mijn plezier. (Ernesto) 

Ronny, tot slot, geeft aan het werk fysiek af en toe wel zwaar te vinden, maar zou 
eigenlijk geen ander werk hebben willen doen, omdat hij naar eigen zeggen het werk 
in de prostitutie steeds met veel plezier heeft gedaan. 

Vond je het nooit zwaar werken in de prostitutie? 
Ja toch wel. Als je moe zijt en je moet volhouden. En het is ook gevaarlijk werk hè.  
Maar als je dan vijf klanten per avond hebt dat moet fysiek toch ook zwaar zijn? 
Op een gegeven moment ben je dat gewoon.  
Heb je dan nooit fysieke ongemakken gehad? 
Nee wel dat ik zo dacht met wie heb ik hier te maken. (Ronny) 

Ondanks dat de jongens ervan doordrongen zijn dat hun activiteiten in het park 
bepaalde risico’s inhouden zijn er tijdens de gesprekken weinig voorbeelden 
genoemd van geweldsincidenten. Ronny bijvoorbeeld geeft trouwens zelfs toe in het 
verleden bepaalde risico’s te hebben genomen die hij naar eigen zeggen nu niet meer 
zou nemen: 

Maar ik heb vroeger ook veel kritiek gehad. Want als er een auto stopte met drie 
Marokkanen erin dan stapte ik gewoon in. Als ze mij betalen waarom niet. Ofwel ben je een 
nephoer ofwel ben je een echte hoer. En een echte hoer gaat altijd met zijn leven spelen.  
Maar dan heb je ongelofelijk veel risico’s genomen? 
Ja, maar als ze mij betalen! (Ronny) 

Ernesto heeft naar eigen zeggen wel eens te maken gehad met een klant die niet 
wilde betalen: 
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Heb je al te maken gehad met geweld? 
Nee maar soms betalen klanten niet en dan kan je niets doen. De eerste keer was ik bang. Ik 
dacht die man gaat me misschien vermoorden. Maar die man was aardig, hij is met mij naar 
een hotel gegaan. Vroeger was ik wel een beetje bang maar nu niet meer, de meeste zijn 
correct. (Ernesto) 

En Rachid heeft in de tien jaar dat hij in de prostitutie heeft gewerkt welgeteld een 
keer te maken gekregen met geweld. 

Heb jij wel eens met geweld te maken gehad? 
Ja, één keer had ik een moeilijke klant. Hij was van Arabische origine en wilde meer met me 
doen dan dat we in het begin hadden afgesproken. Hij probeerde me vast te houden en trok 
ook een mes, maar ik heb me losgerukt en ben dan heel snel gaan lopen. (Rachid) 

Behoeften van de jongens 
De jongens die wij hebben gesproken, komen, op één uitzondering na, vrij 
regelmatig over de vloer bij het Boysproject. Zij hebben daar allemaal voorlichting 
gekregen over SOI’s. De meesten laten er zich om de zes maanden testen door de 
dokter van Gh@pro. Naast de doktersbezoeken komen de jongens naar het 
Boysproject vanwege de activiteiten die er worden georganiseerd, komen ze om 
gebruik te maken van de computer, TV te kijken of om simpelweg een praatje te 
maken. Naast de contacten met de medewerkers van het Boysproject hebben de 
jongens geen contacten met andere instanties. In het Antwerpse is er trouwens geen 
andere organisatie die zich op deze doelgroep richt. Omdat het sowieso lastig is 
geweest om met de jongens het gesprek aan te gaan is niet helder geworden welke 
behoeften zij precies hebben. De jongens die wel open zijn over hun werk in het park 
zijn over het algemeen tevreden over de hulp die ze krijgen van de medewerkers van 
het Boysproject. Jongens die geen wettige verblijfsdocumenten hebben zien dit als de 
belangrijkste oorzaak van hun problemen omdat zij zonder geldige documenten 
geen regulier werk kunnen doen. De steun die zij krijgen van het Boysproject is dan 
zeer belangrijk. Wat uit de interviews met de medewerkers van de organisatie naar 
voren komt is dat zij het betreuren dat ze zo weinig structurele hulp kunnen bieden 
aan jongens wier situatie schrijnend en vaak uitzichtloos is. Zij kunnen vaak inspelen 
op praktische problemen die de jongens hebben, maar moeten daarnaast vaak met 
lede ogen aanzien in wat voor uitzichtloze situatie de jongens, ondanks de geboden 
hulp, toch blijven zitten.  

5 Straatprostitutie 

Methode 
De laatste reeks gesprekken die wij hadden waren met straatprostituees in de 
Atheneumbuurt. Om straatprostituees te benaderen gingen we op stap met een 
straathoekwerker die goede toegangen heeft tot de vrouwen en ons bij hen 
introduceerde. We liepen met hem door de Atheneumbuurt en probeerden vrouwen 
te motiveren tot een gesprek. Omdat deze manier van opereren vrij weinig 
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opleverde, de meeste tippelende vrouwen zijn immers overdag niet te zien op straat, 
gingen we een tweede keer langs. Toen hadden we meer geluk en konden we met 
vijf straatprostitue(es), vier vrouwen en een man spreken. Twee van hen waren nog 
actief als straatprostituee, de anderen hadden lange tijd als straatprostituee gewerkt, 
maar deden dat werk tegenwoordig niet meer.  

De informanten 
De straatprostituees variëren in leeftijd tussen 26 en 47 jaar. Drie van hen zijn van 
Belgische origine, een vrouw heeft een Belgische moeder en een Senegalese vader, 
een andere heeft een Vietnamese moeder en een Amerikaanse vader maar is op jonge 
leeftijd geadopteerd door Belgische ouders. Ze zijn gemiddeld twaalf jaar actief 
(geweest) in de prostitutie en zijn allemaal verslaafd (geweest) aan heroïne en 
cocaïne.  
 
Tabel 4.6 Achtergrondkenmerken van de straatsekswerkers 

N=5  Aantal    Aantal  

Leeftijd 18-24        
 25-30 1      
 31-40 1      
 >40 3      
        
Afkomst    Aantal jaren 

werkzaam in 
prostitutie 

   

 België 4   <1jaar   
 Viëtnam 1   1-2jaar   
     >2jaar 5  

 
Om een beeld te geven van de positie van de straatprostitue(es) geven we eerst van 
elk van hen een korte schets. Daarna gaan we meer specifiek in op hun 
leefomstandigheden.  
 
Marina is vijf jaar ambtelijk geschrapt geweest. Vanaf haar zestiende jaar heeft ze als 
straatprostituee gewerkt in de Atheneumbuurt. Maar sinds vier maanden is zij, 
samen met haar vriend, afgekickt en probeert zij haar leven weer op te pakken.  Ook 
met haar werk als prostituee is ze gestopt. Zij huurt sinds kort een appartement en 
ontvangt een OCMW-uitkering. In de nabije toekomst hoopt ze weer voor haar 
dochtertje van vier jaar, die nu in een pleeggezin verblijft, te kunnen zorgen.  
 
Machteld en Ronny zijn 21 jaar samen. Ze hebben allebei verschillende jaren in de 
prostitutie gewerkt om hun druggebruik te kunnen bekostigen. Beide zijn vele jaren 
verslaafd geweest aan heroïne en cocaïne. Sinds ze in het methadonprogramma van 
de Free Clinic zitten gebruiken ze geen van beide nog heroïne. Cocaïne gebruiken ze 
naar eigen zeggen af en toe. Vanaf het moment dat ze gestopt zijn met heroïne zijn ze 
beide uit de prostitutie gestapt. Zowel Ronny en Machteld hebben kinderen uit 
vorige relaties, maar met hun kinderen is er al jarenlang geen contact meer.  
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Katja is verslaafd aan heroïne en cocaïne. Ze werkt sinds ze negentien jaar is in de 
prostitutie. In eerste instantie is zij in een bar gaan werken, waar ze verliefd werd op 
een klant. Via deze man is ze in de straatprostitutie terecht gekomen. Toen ze 27 jaar 
was kwam ze, mede door haar werk op straat, in contact met harddrugs. Sinds die 
tijd is ze verslaafd aan cocaïne en heroïne. Haar huidige vriend is eveneens verslaafd. 
Katja wil nog een tijdje doorgaan met prostitutie maar is daarna van plan te stoppen 
om zoals zij het uitdrukt ‘normaal’ werk te zoeken. Haar dochtertje van elf woont bij 
een pleeggezin en in de toekomst wil Katja weer zelf voor haar dochter zorgen. 
Voorlopig is ze echter overgeleverd aan de straat omdat zij er maar niet in slaagt om 
met haar druggebruik te breken.  
 
Lola is via haar jeugdvriend op jonge leeftijd begonnen met harddrugs. Diens 
moeder, die eveneens verslaafd was, werkte als prostituee in de Atheneumbuurt. 
Toen Lola 22 jaar was is ze eveneens in de Atheneumbuurt gaan werken. Lola is 
sinds twee jaar besmet met het HIV-virus, dat zij heeft opgelopen door onbeschermd 
seksueel contact met haar huidige vriend. Zij heeft vijf kinderen, waarvan de oudste 
thuis woont. Haar andere kinderen worden opgevangen door haar moeder en 
schoonmoeder. Lola is tevreden hoe haar leven er op dit moment uitziet. Ze heeft 
geen financiële problemen en heeft naar eigen zeggen haar druggebruik onder 
controle. Ze heeft niet het voornemen om af te kicken, maar wil naar eigen zeggen de 
tijd die zij nog heeft het leven leven waar ze voor gekozen heeft.   
 
De redenen waarom de vrouwen begonnen zijn met werken in de prostitutie zijn 
heel uiteenlopend. Twee vrouwen zijn op eigen initiatief, of door toedoen van een 
man, in de prostitutie terecht gekomen en zijn door hun problematisch druggebruik 
uiteindelijk op straat beland. Weer anderen zijn in de prostitutie gegaan om hun 
druggebruik te financieren. In ieder geval schetsen de straatprostituees een 
ontluisterend beeld van hun leven op straat en in de prostitutie. Meteen wordt 
duidelijk hoe diepgeworteld hun problemen zijn. 

Ik ben begonnen met prostitutie toen ik veertien jaar was. Mijn ouders zijn heel vroeg 
gestorven en ik kwam er alleen voor te staan. Ik had mijn jongste zuster waar ik nog moest 
voor zorgen. Mijn ouders hadden een eigendom, ik kon in hun appartement verblijven maar 
ik moest wel eten kopen. En ja op veertien jaar kan je geen deftig werk gaan zoeken. Toen 
heb ik een slechte relatie leren keren, en mijn vriend heeft me dan in het Schipperskwartier 
binnen gebracht. 
Is in het Schipperskwartier je druggebruik begonnen? 
Ja cocaïne. Want voor een meiske daar is het echt moeilijk, ze verwachten gewoon dat je alles 
op nul zet, ik bedoel dan geestelijk en dat je er gewoon voor gaat. Maar nuchter is dat 
onmogelijk.  Ik heb anderhalf jaar in het Schipperskwartier gewerkt. Dan ben ik op de Van 
Maerlandstraat terechtgekomen, ook door problemen. Want drugs dat kost veel geld. En als 
het niet in u zit om oude mensen te gaan bestelen en je kent die job, het is heel moeilijk als je 
daar in zit om daar terug uit te geraken.  
Maar hoe komt het dat je van de ramen de stap naar de straat hebt gemaakt? 
Omdat het daar op een gegeven moment ook niet meer te bekostigen was. Je zit met een 
zuster die elke dag eten moet hebben, je zit met een raam dat je moet bekostigen, je zit met 
drugs dat je moet bekostigen. En als je vijf klanten hebt dan heb je misschien vijfduizend 
frank en daar kan je dat allemaal niet mee. Dus toen ik zestien jaar was ben ik hier op straat 
begonnen (Marina).  
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Ik zit in de prostitutie sinds ik negentien jaar ben. Ik zat op de middelbare school en ik 
kwam een maske tegen en die deed modeshows en die verdiende veel geld. En toen bleek 
ook dat zij daarnaast in een bar werkte. Dus toen vroeg zij aan mij of ik dat ook wilde en ik 
vond dat wel interessant dus toen ben ik van school afgegaan. Ik ben heel materialistisch 
opgevoed en ik was alleen gaan wonen en kreeg alleen maar stempelgeld. 
Hoe ben je op straat terecht gekomen? 
Ik heb in die bar iemand leren kennen en dat was eigenlijk een pooier. En toen ben ik 
beginnen werken op straat. 
Gebruikte je dan al drugs? 
Nee. Ik ben pas met drugs begonnen toen ik 27 jaar was.  
Ben je dan hier begonnen met drugs? 
Ja. Ik ben eerst begonnen met jointjes smoren, en ik had hier een collega die coke gebruikte 
en die zei allez  Katja ga eens mee naar huis, en ja zo is dat begonnen met een halve gram. En 
nu spuit ik heroïne. Mijn vriend en ik gebruiken allebei. Het is eigenlijk door hem dat ik 
begonnen ben met heroïne maar daar heeft hij heel veel spijt van. Daar heeft hij echt een 
schuldgevoel over. 
Gebruik je ook als je werkt? 
Zo is het eigenlijk gekomen. Dan kan je langer werken en dan kan je er ook beter tegen. Ik 
kan daar niet nuchter staan want als ik daar nuchter sta dan denk ik wat doe ik hier? Waar 
ben ik mee bezig? 
Drink je ook alcohol? 
Tegenwoordig wel ja. (Katja) 
Ik was gaan samenwonen, nadat ik weg was bij mijn eerste vrouw, en die haar ex-vriend 
was een dealer en die kwamen daar over de vloer. En ik zat in de put, ik had mijnen kleinen 
aan de moeder terug moeten geven. (…)  Ik ben direct beginnen spuiten want ik had 
rugklachten en veel pijn. Door te gebruiken trok die pijn weg en dan ben je snel geneigd om 
meer te gebruiken. (Ronny) 
Ik ben begonnen met cocaïne, uit verdriet eigenlijk. Ik was op korte tijd mijn stiefmoeder 
verloren, dan een echtscheiding. Ik kwam thuis en er lag iemand anders in mijn bed en ik 
had een dochtertje van drie. Dan ben ik mijn vader verloren, mijn alles op de wereld zowat 
op drie weken tijd aan kanker. Een mijn stiefzuster die was 23 jaar ouder dan ik en die zei jij 
bastaard, je moet hier buiten want het is mijn vader. Dan heb ik met iemand twee jaar 
samengewoond, daar heb ik een zoon van.  De vader van mijn zoon was een alcoholist. Daar 
heb ik meer slaag dan eten van gekregen. Van mijn stiefmoeder heb ik ook altijd veel slaag 
gehad, heel hard moeten werken. Geen jeugd gehad, niet mogen gaan spelen, niemand 
mocht bij mij komen spelen. Ik heb geen jeugd gehad. En ik denk dat ik daardoor ook ben 
gaan rebelleren. Dan ga je eens coke proberen en dan heroïne en ja dan... 
En hoe ben je dan op straat geraakt? 
We waren begonnen alles te verkopen maar daar zit je rap door. En stelen was ons ding niet 
want ik wilde niet dat Ronny constant in den bak zat. Dus toen zei een vriendin van ons 
waarom doe je geen prostitutie dan sta je samen wat op straat en dan kan je geld verdienen. 
Ik ben toen begonnen en op een uurke tijd had ik vijf, zesduizend frank. In het begin heb ik 
het heel moeilijk gehad om dit werk te doen. Ik kon niet werken als ik nuchter was. Als ik 
dat de eerste keer had gedaan ben ik buiten gelopen, ik ben beginnen schreeuwen en 
overgeven. En ik heb het later nog eens beschreven wat een gevoel ik toen had. Ik was niet 
in de goot beland maar ik was door het putteke gegaan. (…) Ik had alle dagen vaste klanten. 
En ik had twee keer op de week ene die 25.000 frank gaf. Maar de volgende dag kon ik dan 
geen pakje sigaretten meer kopen hè. Dus hoe meer geld ik had hoe meer ik ging gebruiken. 
Ik woog nog 36 kilo, dus ik heb moeten kiezen de plank in of naar een afkickcentrum 
(Machteld).  
Ik kom van een thuis waar ik niets nodig had, ik had alles, maar toen ben ik gaan 
samenwonen. En die vriend gebruikte en zijn moeder ook.  En die moeder werkte hier op 
straat. Ik was al een jaar of vier bezig met drugs. Die moeder woonde bij ons en die zei als ik 
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geld kan verdienen, zij is ook een vrouw, dan kan ze dat ook. En dan ben ik met haar mee 
gekomen en ben ik ook begonnen. (Lola) 

Werkomstandigheden 
Over hun werkomstandigheden zijn de straatprostituees niet te spreken. Ze werken 
bijna allemaal zeven dagen op zeven of hebben dat in het verleden gedaan. 
Bovendien is het aantal klanten dat zij per dag hebben erg beperkt en moeten ze zich 
vaak tevreden stellen met wat de klanten willen betalen.  
 
Tabel 4.7 Werkomstandigheden van de straatsekswerkers 

N=5  Aantal    Aantal  

Aantal 
werkda-
gen per 
week 

   Aantal 
klanten per 
dag 

   

 Gemiddeld < 4    Gemiddeld < 5 3  
 Gemiddeld 4-5    Gemiddeld 5 – 9 1  
 Gemiddeld >5 5   Gemiddeld > 9 1  
        
Aantal 
werk-
uren per 
dag 

       

 Gemiddeld < 8 1      
 Gemiddeld 8 2      
 Gemiddeld > 8 2      

 
In ieder geval blijkt dat de omstandigheden waarin de vrouwen werken veel slechter 
zijn dan deze waaronder de vrouwen van het Schipperskwartier werken. Zo worden 
er bijvoorbeeld door de straatprostituees lange dagen gemaakt om het nodige geld 
bij elkaar te krijgen. Machteld bijvoorbeeld vertelt hoe zij, toen ze nog op straat 
werkte, zeven dagen per week op zoek moest naar klanten om haar druggebruik en 
dat van haar vriend te kunnen financieren.  

We werkten alle dagen van 22u tot zes uur s’ morgens. Want we hadden iedere dag duizend 
frank nodig om in het hotel te kunnen slapen ook nog. Want we hadden geen appartement 
meer of niks. Wij waren de kinderen kwijt en wij hadden niks meer, dus. Waarom moesten 
we dan een huis hebben? Wij hadden enkel iets nodig om te slapen. En een zakje met wat 
kleding erin. We hebben echt een hard leven gehad (Machteld).  

Daarnaast blijkt dat de omstandigheden waarin gewerkt wordt veel minder gunstig 
zijn dan in het Schipperskwartier en dat de vrouwen niet zelden blootstaan aan 
allerlei gevaren.  

En waar werk je dan? 
Thuis of bij de klanten thuis als ik ze ken hè. Het gebeurt ook wel eens in de auto. Maar ik 
werk ook meestal ‘s nachts. Mijn klanten die weten ook de uren wanneer ik er ben. ’ s 
Nachts heb je wel meer vreemdelingen maar daar ga ik sowieso niet mee mee. Dat is altijd 
zever met dat ze niet willen betalen. (Lola) 

Bovendien blijkt dat de straatprostituees in de meeste gevallen roesmiddelen 
gebruiken om langer door te kunnen werken of louter om het leven in de prostitutie 
aan te kunnen.  

Gebruik je alcohol en drugs om langer te kunnen werken? 
Nee niet om langer te kunnen werken maar gewoon om het aan te kunnen. Maar het is niet 
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dat ik anders niet drink of anders geen coke gebruikte. Maar hoe meer je verdient hoe meer 
je gebruikt ook. (Lola) 

Over het optreden van de politie in de buurt zijn de meningen verdeeld. Sommigen 
zijn erg negatief over de aanpak en geven tal van voorbeelden waaruit blijkt dat de 
politie haar boekje te buiten zou zijn gegaan. Marina bijvoorbeeld, die sinds vier 
maanden clean is en gestopt met prostitutie, is niet te spreken over de manier 
waarop de politie haar in het verleden heeft aangepakt. 

De politie behandelt ons hier schandalig. Je uitmaken voor het vuil van straat, zo van hè 
vuilen junkie hoe zit het ga je nu een verklaring afleggen? En als ze je op straat tegenkomen 
zeggen ze ben je nu weer de hoer aan het uithangen. (…) In het begin lieten ze je hier met 
rust maar nu slaan ze met telefoonboeken tegen je kop als je niet bevestigt dat je het straat 
aan het doen zijt.  
Op het bureau? 
Ja. Mijn oorbeentje is er van gebroken. Gert (maatschappelijk werker) heeft den boebel 
gezien die ik van achter op mijn oor had.  
Omdat je niet wou bekennen? 
Ja maar ik was ook niet aan het werken, want ik kwam van den Aldi, ik liep met zakken van 
den Aldi rond dus (Marina). 

Anderen zijn een stuk positiever over de aanpak van de politie en geven aan 
eigenlijk nauwelijks last van ze te hebben.  

Hoe gaat de politie om met de meisjes? 
Drugs pakken ze zelfs niet af. Ja en voor de rest behandelen ze ons correct (Katja).  

Misschien geeft het relaas van Lola wel een antwoord op de vraag waarom 
sommigen zo negatief zijn over het optreden van de politie terwijl anderen dat 
helemaal niet zijn. Volgens haar heeft de manier waarop je je als prostituee gedraagt 
immers consequenties voor de wijze waarop de politie optreedt.  

Maar de politie hier, ze laten nog wel veel toe hoor. Als je geen overlast veroorzaakt en je 
loopt niet heen en weer op straat en je loopt niet te roepen dan laten ze je. Ze kennen mij hè 
en ze zien mij staan, ja wat denken ze dan dat ik aan het doen ben. Dat vragen ze ook hè. 
Dan vragen ze:’ wat ben je aan het doen?’ En dan zeg ik: ‘wat denk je?’ 
Word je regelmatig opgepakt? 
Nee ik niet. Maar ik loop hier ook niet meer heen en weer want je weet dat het niet meer 
mag dus. Maar ze doen niet moeilijk, maar je moet af en toe eens iets laten vallen bij de 
politie. Want wij zien heel veel. En als ze iets vragen en je zegt altijd ik heb niets gezien dan 
pakken ze je mee.  In twee jaar ben ik misschien vier keer meegepakt. Er zijn er hier die vier 
keer op een week worden opgepakt. (Lola) 

Geweld door klanten is in dit rapport al veelvuldig aan de orde geweest. Maar geen 
enkele groep heeft er zoveel mee te maken als de straatprostituees. De verhalen over 
het geweld in de buurt zijn ronduit ontluisterend, en wat vooral opvalt is dat het de 
vrouwen ogenschijnlijk onberoerd laat wat er gebeurt. Het lijkt erop alsof geweld in 
de ogen van de vrouwen iets is wat er gewoon bijhoort, en waar je mee moet leren 
leven als je op straat werkt.  

Toen ik zwanger was ben ik een keer meegegaan met een klant, een vreemdeling en die 
stapt uit de auto, die komt langs de andere kant en die geeft mij ne shot met zijne voet op 
mijn gezicht, mes op mijn keel en die zei ik ga u anaal bevredigen. En je hebt regelmatig 
klanten die je meenemen naar een hotel, die je vastbinden op het bed.  
Dus het is gevaarlijk om dat te doen? 
Er is laatst weer een maske vermist, er is een maand geleden een maske dood terug 
gevonden, en een jaar geleden is er een goeie vriendin van mij ook vermoord. Ook eentje die 
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de straat deed. Die dader hebben ze kunnen pakken maar die tweede dader die loopt hier 
nog altijd rond.(Marina) 
In 2003 ben ik bijna vermoord geweest. (…) Ik had een klant meegenomen naar huis en ik 
had de deur van de living op slot gedaan. Dus toen vroeg ik naar mijn geld maar die gaf mij 
een kopstoot. Die wilde mij verkrachten, die begon mij te wurgen en mijn man die hoorde 
dat maar kon niet binnen want ik had de deur op slot gedaan. (…) Laatst is er weer iemand 
vermoord. Hier gebeuren regelmatig moorden. Sinds prostitutie hier niet meer mag is het 
echt veel gevaarlijker geworden. Dat trekt veel meer rare mensen aan nu het niet meer mag. 
(Katja) 

Uit de verhalen blijkt dat er weinig solidariteit is onder de vrouwen die op straat 
werken. Bovendien zouden door het feit dat zij opgejaagd worden door de politie de 
netwerken van onderlinge hulp en steun voor een belangrijk deel uit elkaar gevallen 
zijn. Daar waar vrouwen in het verleden voor elkaar opkwamen of sociale controle 
uitoefenden op elkaars doen en laten is dat tegenwoordig verdwenen.  

Is er onderling hulp? 
Nee want iedereen heeft zoiets van, ik moet dat bedrag thuis halen vanavond, die maskes 
denken allemaal alleen maar aan hun eigen maar voor hetzelfde geld wordt er achter den 
hoek iemand van hun collega’s kapot gemaakt en staan ze daar gewoon niet bij stil. Als ze 
een jaar geleden die vriendin van mij hebben vermoord, die woonde boven mij, dat is boven 
mijne kop gebeurd. Dus ik heb toen gedacht, ik ga niet zeggen dat ik dat heb gezien, ik ga 
niet zeggen dat ik dat heb gehoord, want anders kunnen ze mij daarvoor nog pakken. Maar 
ik zeg het, de prostitutiewereld dat is de hardste wereld die je kan hebben (Marina).  

Machteld die jarenlang als prostituee heeft gewerkt in de buurt heeft gezien hoe de 
solidariteit tussen de vrouwen langzamerhand afbrokkelde. Vooral toen zich in de 
wijk nieuwe prostituees aandienden zou de solidariteit voor een belangrijk deel 
teloor zijn gegaan.  

Maar vroeger kwamen wij ook veel meer voor mekaar op. Nadien was dat ook gedaan hè. 
Dan was het ieder voor zijn eigen. Dan was het gij pakt dieje zijne klant af. Er werd gemot en 
aan elkaars haar getrokken voor een klant (Machteld).  

Net als in de andere prostitutiesectoren ontstond er ook in de straatprostitutie op een 
gegeven moment strijd tussen de prostituees onderling omdat prostituees van buiten 
kwamen en de plaats van de gevestigde prostituees gingen innemen. De 
nieuwkomers gingen immers onder de prijs werken, deden aan onveilige seks en 
waren veel agressiever in het werven van klanten dan gebruikelijk was in de buurt.  

Bij ons (mannenprostitutie) is het naar de knoppen gegaan als de grenzen in het Oostblok 
zijn opengegaan. Want die brachten mannekes mee voor vijfhonderd frank en dat was voor 
de hele nacht. (…) Wij maakten ook tijd voor de klanten en die andere die waren gewoon 
aan het pushen om zo snel mogelijk dat geld te hebben (Ronny).  
En bij ons (vrouwenprostitutie) is het kapot gegaan met de negerinnen die in de cafeekes 
kwamen zitten. Die deden alles voor duizend frank. En klanten die gingen ook weg als er 
vrouwen kwamen die jonger waren en het voor minder geld deden. Die maskes die deden 
het anaal en alles en pijpen zonder condoom (Machteld).  

Twee meisjes gaan regelmatig naar Brussel werken omdat de werkomstandigheden 
daar volgens eigen zeggen veel gunstiger zijn en straatprostituees er minder gevaar 
zouden lopen.  

In Brussel heb ik ook op straat gewerkt. Dat is eigenlijk het beste om te werken. Daar word je 
beschermd langs alle kanten door de politie. Er is zo een wijkske waar je kan staan met 
klanten, de politie die rijdt daar regelmatig voorbij om te zien of alles in orde is (Marina). 
Ik werk ook bij de Antwerpse Poort in Brussel. Dat is veiliger, daar zijn hotels. Je gaat wel 
efkens met de klant in de auto tot op de parking. Klant betaalt 15 euro voor het hotel, dus 
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dat is allemaal veel properder. Hier kan dat allemaal niet meer, hier moet het allemaal in de 
auto en dat is gevaarlijk hè (Katja).  

Behoeften op medisch gebied 
Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin de vrouwen werken blijkt dat de 
groep die wij spraken naar eigen zeggen zonder uitzondering aan veilige seks doet. 
Zij laten zich naar eigen zeggen allemaal regelmatig testen.  

Neuken en pijpen deed ik met condoom. Er lopen er hier rond die hun eigen daar niks van 
aan trekken, daarom hebben de meeste maskes ook hepatitis C, er lopen er hier een paar 
rond met HIV, en ik ben van het principe, ik ben 26 jaar ik heb een dochter ik wil over vier 
jaar niet onder de grond liggen.  
Heb je nooit iets opgelopen? 
Ja vaginale infecties, want ik had een spiraal en ik deed dat werk dus daardoor is dat 
gekomen. Ik ben naar Free Clinic gegaan als ik vijftien jaar was. Om de drie maanden liet ik 
me testen, dat doe ik nu nog altijd, op alles Hepatitis, HIV, alles gewoon. (Marina) 
Ik doe alles met condoom. Neuken ook. Ik heb laatst AIDS-test gedaan omdat ik spuit en zo 
maar heb niks.  
Heb je al geslachtsziekten gehad? 
Nee nog nooit.(Katja) 
Heb je met condoom gewerkt? 
Ja altijd. Want ik had ook mijn grenzen. Dit doe ik en dit doe ik niet. En ik heb nooit 
voorbehoedsmiddelen gebruikt toen ik in de prostitutie werkte dus moest ik het wel met 
condoom doen (Machteld)  

Ook Lola, die seropositief is, werkt naar eigen zeggen veilig.  
Pijpen doe ik met condoom en neuken het liefst van al gewoon niet.  
Vertel je aan klanten dat je besmet bent? 
Nee want dat schrikt af hè. Maar ik zorg ervoor dat ik hen niet kan besmetten.  
Krijg je ook verzoeken om het zonder condoom te doen? 
Ja maar dat doe ik niet want als ze dat bij mij doen doen ze dat ook bij een ander. Vaste 
klanten die vragen dat niet want die weten dat ik dat niet doe. Maar ik ben extra voorzichtig 
en dat komt misschien omdat ik die ziekte heb. (Lola) 

Wel blijkt dat de vrouwen door hun overmatig druggebruik, ernstige 
gezondheidsrisico’s lopen en dat hun (ongeboren) kinderen hiervan niet gespaard 
blijven.  

Mijn dochtertje is geplaatst in een pleeggezin. En daar heb ik ook wel achter gestaan. Want 
ik wist maar op vijf maanden dat ik in verwachting was. Dus mijn dochter heeft twee weken 
zwaar liggen afkicken. Ik heb tot mijn vijf maanden het straat gedaan zonder dat ik wist dat 
ik zwanger was. Op een gegeven moment voelde ik bonken in mijn buik en dan weet je dat 
er iets niet juist is hè (lacht). Dus toen heb ik een test laten doen in Free Clinic en was ik vijf 
maanden zwanger. Maar had ik het vroeger geweten dan had mijn dochter hier ook niet 
rondgelopen omdat ik dat kind niks anders dan ongeluk kon brengen en verdriet.(Marina) 

Lola werd door haar vriend besmet met het AIDS-virus, wat ook gevolgen had voor 
haar ongeboren kind.  

Hoe heb je die HIV opgelopen? 
Van mijn vriend. Hij had samengewoond met een meisje die het had. Ik wist niet dat hij het 
had maar ik wist wel dat zij het had. We hebben samen en ik had een test laten doen en de 
eerste test was negatief bij mij, ik was niet besmet maar hij wel. Maar ik was op dat moment 
twee maanden zwanger van hem. En zes maanden later was ik ook positief (Lola). 
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Behoeften op andere gebieden 
Een paar vrouwen die aan het woord kwamen waren redelijk tevreden over de hulp 
die voorhanden is in de buurt. Maar daarnaast zijn er kritische geluiden te horen 
over de beschikbaarheid van hulp. Vooral Marina is boos omdat er volgens haar in 
de buurt zo weinig aandacht is voor de aan drugs verslaafde vrouwen, maar de 
nadruk vooral lijkt te liggen op repressie.  

Maar we worden hier echt niet serieus behandeld. En ik denk dat dat voor het grootste deel 
ook heeft te maken met die nieuwe burgemeester. Dat is eigenlijk allemaal kapot gegaan 
toen dat dieje Janssens aan den top is gekomen. Op alle gebieden, niet alleen op het gebied 
van prostitutie. Gewoon als je ziet hoe ze de mensen hier op het de Coninckplein 
behandelen, een maand voor de verkiezingen is dat hier gewoon continue controle geweest, 
de mensen werden gewoon gefouilleerd waar jan en alleman bijstond. Als je een blikske bier 
in je handen had moest je al twaalf uur gaan zitten omdat je zogezegd zat was. 
Is er behalve Free Clinic hier iets anders van hulp? 
Nee. Wel in ’t Vlot kan je af en toe een keer gaan babbelen (daar zijn we haar ook tegen 
gekomen) maar die staan daar niet zo dicht bij als Free Clinic. (Marina) 

Lola is niet erg te spreken over de hulp die er voorhanden is, al beseft ze wel dat de 
straatprostituees een moeilijke doelgroep vormen die zich vaak onttrekken aan 
hulpverlening.  

Er is hier in de buurt geen opvang maar het probleem is ook dat veel van de meisjes die hier 
werken geen opvang gaan zoeken. Maar goed straathoekwerk bijvoorbeeld die laten het ook 
af weten hoor, die doen ook niet wat ze moeten doen (Lola).  

Over het algemeen wordt er door de vrouwen in positieve bewoordingen gesproken 
over de hulp die geboden wordt door Free Clinic.  

Ik vind Free Clinic heel goed, ze behandelen je als een mens en niet als een nummer. Ik doe 
nu een programma. Ik ben nu aan het afbouwen maar langzaam. Want hoe sneller je 
afbouwt hoe meer goesting je hebt. Hoe trager je afbouwt hoe makkelijker dat gaat (Katja).      

Maar ondanks de positieve geluiden die er zijn over de instantie, is er ook kritiek te 
horen.  

Als je naar Free Clinic gaat die helpen je wel, die geven je condooms en ik vind dat aanzetten 
tot prostitutie. Want je krijgt condooms in je handen geduwd, je krijgt glijmiddel in  je 
handen geduwd, dus wat denk je dan ik ga hier buiten en ik ga direct terug de straat op. Dat 
is eigenlijk het enige probleem met Free Clinic, dat ze daar een beetje toe aanzetten vind ik. 
Dus nen babbel dat is iets wat je bij Free Clinic niet echt kan krijgen en een luisterend oor is 
wel belangrijk voor die maskes, zodat ze weten die mensen zitten echt wel met ons in. 
(Marina)  

Van de vijf straatprostituees zijn er eigenlijk maar twee die met concrete oplossingen 
komen voor de problemen die zich voordoen in de buurt. Zo gelooft Marina dat het 
mogelijk is om een grote groep vrouwen te laten afkicken, als zij maar de 
mogelijkheid zouden krijgen.  

Ik denk dat ze eerst en vooral die maskes de mogelijkheid moeten geven om te kunnen 
afkicken. Er zijn er heel veel die dat willen maar die er gewoon niet geraken omdat zij niet 
het initiatief kunnen nemen om er zelf binnen te gaan. De meeste maskes hier zijn zware 
druggebruikers, de meeste hebben een heel slechte jeugd gehad, die hebben drugs leren 
kennen of die hebben een vriend leren kennen die er op slaat als ze niet thuis komen met 
wat hij wil. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat er eerst met die maskes deftig wordt 
gebabbeld. En dat er naar hen wordt geluisterd. Want ten eerste wij kunnen nergens werk 
gaan vinden (Marina).  

Lola vindt bovendien dat het mogelijk zou moeten zijn om alle meisjes die in de 
buurt werken te verplichten zich eens in de zoveel tijd te laten testen.  
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Ik vind wel dat ze hier de meisjes verplicht zouden moeten testen. Ik vind dat je ze duidelijk 
moet maken welke risico’s ze lopen. Want je hebt er hier die continu op straat staan, die 
laten zich niet testen he. Ze zouden er ook moeten voor zorgen dat er minder jonge meisjes 
op straat staan want dat is ook weer terug.  (Lola)  

Maar vooral is er volgens Marina behoefte aan aandacht en zorg voor de meisjes, 
omdat die in haar ogen nu jammer genoeg ontbreekt. 

Wat nodig is, is een luisterend oor. Want nu die meisjes worden opgepakt, daar wordt een 
papier van opgemaakt en de politie vraagt nooit wat is de situatie, hoe komt het en wat 
kunnen wij als politie daar aan doen om dat te veranderen. En Free Clinic die zijn ook niet 
specifiek voor prostitutie hè. Die gaan meer over drugs hè, methadon. Vroeger had je 
Payoke, maar ja dat is nu alleen voor illegale prostituees, dan denk ik ook wat moeten wij als 
Belg gaan doen om iets van hulp te krijgen. Want ten slotte wij worden de grond ingeduwd 
door al die vreemdelingen die er hier aankomen. Want elk centrum dat er wordt geopend is 
alleen maar voor vreemdelingen of illegale prostitutie. En hebben wij niet hetzelfde 
probleem? En daarom zeggen ook heel veel meisjes ik doe gewoon de moeite niet meer. 
Want overal waar wij komen wordt gewoon de deur voor onze neus dichtgegooid. (…) Maar 
die maskes hebben echt hulp nodig, ik heb er zelf jaren ingezeten en als ik zie hoeveel 
maskes er al niet vermoord zijn. Of vermist zijn of die een overdosis aan cocaïne hebben 
gezet omdat ze het niet meer aankunnen. Maar die maskes die kunnen ook nergens terecht 
dus die blijven met alle ellende zitten (Marina).  
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Hoofdstuk 5 Het hulpverleningsaanbod aan 

sekswerkers in Amsterdam en 

Hamburg 

1 Inleiding 

We hebben de behoeften van sekswerkers in de vorige hoofdstukken vanuit 
verschillende perspectieven belicht. De professionals hebben ons een beeld geschetst 
van de werkomstandigheden en noden die sekswerkers volgens hen hebben. 
Daarnaast zijn we in een ander hoofdstuk ingegaan op de manier waarop 
sekswerkers daar zelf tegenaan kijken. Voorts hebben we aan de hand van de 
gesprekken met de professionals een beeld trachten te schetsen van het 
hulpverleningslandschap in Antwerpen. We hebben daarnaast kort weergegeven 
wat er volgens de professionals in het huidige aanbod ontbreekt. Ook zijn we wat dit 
punt betreft te rade gegaan bij de sekswerkers zelf.  
 In dit hoofdstuk zal worden weergegeven hoe de hulpverlening aan 
sekswerkers in Amsterdam en Hamburg eruit ziet. Deze vergelijking is interessant 
omdat Amsterdam en Hamburg eveneens grote steden zijn waar er, net als in 
Antwerpen, sprake is van raamprostitutie, straatprostitutie en mannen- en 
jongensprostitutie. Door de verschillen in het prostitutiebeleid in de drie landen en 
de verschillende problemen waar beleidsmakers in elk van deze landen mee te 
maken hebben, is het interessant om na te gaan welke oplossingen er in de twee 
steden zijn bedacht voor de overlast die het fenomeen prostitutie met zich 
meebrengt. We zullen daarom in dit hoofdstuk eerst even kort stilstaan bij het 
prostitutiebeleid zoals dat in Nederland en Duitsland wordt gevoerd om vervolgens 
een aantal veelbelovende initiatieven in Amsterdam en Hamburg te presenteren.  

2 Prostitutie in Nederland en Duitsland 

In het jaar 2000 verdween in Nederland de strafbaarstelling van exploitatie van 
prostitutie officieel uit het wetboek van strafrecht. De reden hiervoor was om de 
uitbuiting van minderjarigen, illegalen en onvrijwilligen in de prostitutie te 
bestrijden en hulpverleningsinstanties beter toegang te bieden tot deze nu officiële 
beroepsgroep. Met de opheffing van het bordeelverbod werd een informele sector in 
de economie, die vanwege haar immoraliteit eeuwenlang slechts in de marge van de 
samenleving had kunnen voortbestaan, legaal.  
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 Prostitutiebedrijven werkten vanaf dat ogenblik op grond van een 
gemeentelijke exploitatievergunning en er werden sancties opgelegd aan bedrijven 
die de regels overtraden. De prostitutiebedrijven moesten voortaan voldoen aan 
allerlei voorschriften (behoorlijk meubilair, ventilatie) zodat prostituees in 
hygiënische omstandigheden konden werken. Prostituees konden vanaf dat ogenblik 
als onafhankelijke zelfstandige dames werken in fatsoenlijke en gecontroleerde 
arbeidsomstandigheden (zij betaalden vanaf dat ogenblik bijvoorbeeld belasting). 
Met de nieuwe wetgeving was het verbod op pooierij uit de wet geschrapt. De lokale 
overheden kregen vanaf de opheffing van het bordeelverbod de instrumenten in 
handen om regelend op te treden en de seksindustrie organiseerde zich en werd een 
volwaardige gesprekspartner. Zij zouden er samen op toe zien dat er geen 
minderjarige meisjes in de prostitutie werkten en buitenlandse dames zonder 
verblijfvergunning konden vertrekken. 
 Het prostitutiebeleid van de Nederlandse overheid trok internationaal de 
aandacht. Zo zakelijk en rationeel kon het regelen van prostitutie dus zijn. Speciaal in 
Amsterdam was alles goed geregeld. De gemeente en de branchevereniging (SOR- 
Stichting Overleg Raamprostitutiebedrijven) zouden er in goed overleg op toezien 
dat de regels werden nageleefd en dat vrouwen hier veilig en zonder dwang konden 
werken.   
 Het is echter onduidelijk of de legalisering van prostitutie een succes is 
geweest. Volgens de korpsmonitor 2004  - waarin voor elk politiekorps de toestand 
rond toezicht en opsporing wordt geëvalueerd - zijn er nauwelijks nog misstanden in 
het vergunde gedeelte van de prostitutiebranche en lijken de misstanden zich vooral 
te concentreren in het niet vergunde gedeelte. Andere bronnen spreken dit echter 
tegen. De vierde rapportage van de nationaal rapporteur mensenhandel suggereert 
juist dat de meeste mensenhandel zich in de vergunde seksbedrijven afspeelt. Een in 
2007 door het Wetenschappelijk Onderzoeks-en documentatiecentrum (WODC) van 
het Ministerie van Justitie (Daalder, 2007) uitgevoerd onderzoek naar de effecten van 
de opheffing van het bordeelverbod liet zien dat de gemeenten sinds de opheffing de 
seksbedrijven beter onder controle hadden. De arbeidsverhoudingen in bedrijven 
met een vergunning waren echter nauwelijks veranderd. Het aantal buitenlandse 
prostituees dat werkte zonder een geldige verblijfsvergunning, was wel afgenomen. 
Binnen de branche heerste echter nog altijd verwarring over de vormgeving van de 
arbeidsverhoudingen. Prostituees en exploitanten melden dat de prostituees 
zelfstandig werkzaam waren, maar tegelijkertijd was er op grote schaal 
betrokkenheid van exploitanten bij de werkzaamheden van prostituees, op zo'n 
manier dat in feite sprake was van gezagsverhoudingen. Ook de rechtspositie van 
prostituees was voor verbetering vatbaar. In de huidige praktijk hadden prostituees 
nog steeds vooral plichten en geen rechten.  
 
In Duitsland is prostitutie legaal en wijdverspreid. Hoewel het legaal is hebben 
prostituees niet dezelfde status als mannen en vrouwen in andere beroepsgroepen. 
Inkomsten uit prostitutie worden bijvoorbeeld hoger belast dan inkomsten uit 
andere beroepen. Maar in de praktijk komt het erop neer dat mannen en vrouwen 
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die in de prostitutie werken bijna nooit belasting betalen. Keulen is de enige stad in 
Duitsland waar sekswerkers, sinds 2004, belasting moeten betalen.  
 Sekswerkers en bordelen mogen wettelijk gezien niet adverteren, maar in de 
praktijk wordt dat gedoogd. Dagelijks verschijnen immers in kranten en 
nieuwsbladen advertenties van bordelen, escortservices en vrouwen die privé 
werken. Veel sekswerkers adverteren eveneens via internet. Elke stad in Duitsland 
heeft het recht om bepaalde zones af te bakenen waar prostitutie niet toegestaan is 
(Sperrgebiet). In Munchen bijvoorbeeld is straatprostitutie in de binnenstad verboden, 
in Berlijn is het overal toegestaan en Hamburg laat straatprostitutie op bepaalde 
welafgebakende tijdstippen toe in de buurt van de Reeperbahn.  
 In 2002 voerde de regering een wetswijziging door om de positie van 
sekswerkers te verbeteren. Alles wat voor die tijd te maken had met prostitutie 
verkeerde in een (semi)criminele sfeer en prostitutie zelf werd hoofdzakelijk 
bestempeld als immoreel. Dat bracht bordeeleigenaren altijd op het randje van wat 
legaal was. De meeste bordelen werden daarom gerund als een ‘bar’ met daaraan 
gekoppeld kamerverhuur. Prostituees die privé werkten riskeerden uit hun huis 
gezet te worden, zij kregen maar moeilijk toegang tot de gezondheidszorg en ook het 
systeem van sociale zekerheid bleef voor hen op slot vanwege hun beroep. Door de 
wetswijziging die onder leiding van de Duitse Groenen door het parlement werd 
geloodst, werd het verbod op prostitutie opgeheven waardoor sekswerkers een 
regulier werkcontract konden krijgen. Basisuitgangspunt van de wet was dat 
prostitutie niet meer als immoreel kon worden bestempeld. Vanaf dat ogenblik werd 
prostitutie legaal in Duitsland en kregen sekswerkers toegang tot de medische zorg 
en het systeem van sociale zekerheid. 16 

3 Enkele voorbeelden van veelbelovende initiatieven in 
Amsterdam 

Prostitutie in Amsterdam concentreert zich op verschillende plaatsen in de stad. Ten 
eerste is er sprake van raamprostitutie op de Wallen, wat veruit de bekendste plek is, 
vooral omdat het gebied eigenlijk het hele jaar door druk wordt bezocht door allerlei 
toeristen uit de hele wereld. Maar daarnaast zijn er nog een paar andere plaatsen 
waar vrouwen achter de ramen zitten, namelijk aan de Ruysdaelkade, aan het begin 
van de Singel en in de straten rond de Langestraat. Daarnaast bestaat er een groot 
aantal locaties waar commerciële seks wordt bedreven. Er zijn nacht- of seksclubs 
(waarvan Yab Yum de bekendste is), privéhuizen, er bestaat prostitutie in café’s en 
hotels, er is prostitutie in de branche van de escortservice (die in Amsterdam 
omvangrijk is omdat de stad veel internationale reizigers kent), er is straatprostitutie 
(ook al is de tippelzone aan de Theemsweg opgeheven) en ten slotte komt prostitutie 
voor in parenclubs, waar het tekort aan dames vaak aangevuld wordt met 
prostituees (Bovenkerk et.al. 2004). Er zijn in de stad verschillende initiatieven die 

                                                 
16  http://nl.wikipedia.org/wiki/Prostitutie 
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zich inzetten voor het welzijn van prostituees. Hieronder noemen we een aantal van 
de belangrijkste. 

Het Scharlaken Koord 
Het Scharlaken Koord is zonder twijfel een van de belangrijkste initiatieven die erop 
gericht gericht is de situatie van prostituees te verbeteren. De organisatie is in 1887 
opgericht als onderdeel van de vereniging Tot Heil des Volks. Deze christelijke 
organisatie zette zich vooral in voor de armen via evangelisatie en onderwijs. In het 
gebouw aan de Barndesteeg werd een bewaarschool gesticht, die in 1971 werd 
omgezet in het (nog steeds bestaande) jeugdhotel The Shelter en nu dan ook 
Scharlaken Koord (Bovenkerk et.al. 2006: 97).   
Medewerkers van het Scharlaken Koord gaan vier keer per week de rosse buurt in 
om contact te leggen met de vrouwen achter de ramen. Ze maken vrouwen duidelijk 
van welke maatschappelijke hulp ze (gratis) gebruik kunnen maken, en delen 
het Evangelie. Belangrijk hulpmiddel hierbij zijn boekjes met getuigenissen van 
vrouwen die uit de prostitutie zijn gestapt of over onderwerpen die dicht bij de 
vrouwen staan. De boekjes zijn er in allerlei talen. De vrijwilligers zijn getraind voor 
het straatwerk. Enkelen van hen hebben zelf een verleden in de prostitutie. Ze zijn, 
evenals de prostituees, afkomstig uit allerlei landen en spreken dus de talen van de 
vrouwen achter de ramen. 
 Daarnaast worden er door het Scharlaken Koord verschillende 
preventieprojecten opgezet en uitgevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld de projecten 
‘Beware of loverboys’, gericht op meisjes van dertien tot achttien jaar. De 
preventiemedewerkers geven o.a. gastlessen op scholen, buurthuizen, gesloten 
instellingen en internaten. Daarnaast hebben zij het programma ‘Whom to trust’ 
ontwikkeld, speciaal voor alleenstaande minderjarige asielzoeksters. Het project is 
specifiek gericht op de gevaren rond loverboys en de problematiek van 
vrouwenhandel. Daarnaast worden er op scholen pilots gedraaid van de training 
‘Love Limits’. Love Limits is een empowerment-training die zich richt op het 
weerbaar maken van risicomeiden binnen (risicovolle) relaties. Voorts geven 
medewerkers van het Scharlaken Koord vanuit de ervaring die zij door de jaren heen 
hebben opgebouwd voorlichting en worden lezingen verzorgd voor docenten, 
jeugdhulpverleners, politie en kerkelijke gemeenten. 
 Vrouwen die in de prostitutie werken (of hebben gewerkt) kunnen terecht bij 
het Maatschappelijk Werk van Scharlaken Koord. Hier kunnen zij advies inwinnen 
over bijvoorbeeld werk, scholing, huisvesting of geld. Vrouwen die uit de prostitutie 
willen stappen, krijgen hulp door middel van een persoonlijk uitstapprogramma 
waarin zowel praktische als psychosociale hulpverlening wordt geboden. Verder 
wordt hulp geboden aan meisjes die verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden 
van een loverboy. Ook ouders en partners kunnen voor hulp terecht bij het 
Scharlaken Koord. Tot slot is de organisatie gestart met het zogenoemde 
maatjesproject. Daarbij worden er vrouwen ingezet die als ‘maatje’ van een ex-
prostituee willen functioneren. De maatjes ondersteunen de vrouwen die uit de 
prostitutie zijn gestapt, bijvoorbeeld door met hen mee te gaan naar een gesprek bij 
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een instantie, door hen in een (kerkelijke) gemeenschap te introduceren of door 
samen eens iets leuks te ondernemen. 17 

De Stichting AMOC  (Amsterdams Oecumenisch Centrum) 
Een ander belangwekkend initiatief is dat van Stichting AMOC. De Stichting is 
opgericht in 1978. Aanvankelijk werd het opgericht om hulpverlening te bieden aan 
buitenlanders met drugsproblemen. De laatste jaren heeft de organisatie echter een 
ruimere doelstelling gekregen. AMOC geeft namelijk tegenwoordig voorlichting en 
hulp aan jongens in de prostitutie. De cliënten waar zij mee te maken krijgen 
verblijven meestal illegaal in Nederland en beschikken vaak niet over de vereiste 
papieren (zoals een ziektekostenverzekering bijvoorbeeld) waardoor zij geen toegang 
hebben tot medische en sociale voorzieningen. Het grootste deel van de cliënten van 
AMOC bestaat uit jongens uit Oost-Europese landen. Nederlandse jongens of 
jongens die wel over geldige papieren beschikken worden over het algemeen naar 
andere organisaties doorverwezen. De jarenlange aanwezigheid op straat van de 
medewerkers van AMOC heeft geleid tot een intensivering van het contact met 
Noord-Afrikaanse jongens. De organisatie probeert via specifieke methoden de 
groep jongens te bereiken en een aanbod te doen op het gebied van hulpverlening. 
 Het veldwerk van AMOC richt zich hoofdzakelijk op het Centraal Station en 
in diverse bars waarvan bekend is dat er sprake is van jongensprostitutie. Bovendien 
bezoeken zij regelmatig andere plekken waar jongens hun klanten ontmoeten. Door 
de gesprekken die hulpverleners van AMOC hebben met de jongens op straat 
kunnen zij een vertrouwensbasis opbouwen met de groep en hen vervolgens 
toeleiden naar geschikte hulpverlening. Daarnaast heeft de organisatie drie keer per 
week een speciale avondinloop voor jongens in de prostitutie. Daar kunnen cliënten 
ervaringen uitwisselen. Bovendien bestaat er tijdens de inloopspreekuren de 
mogelijkheid tot het voeren van individuele gesprekken met hulpverleners. Bij de 
individuele gesprekken staat de juridische, sociale, fysieke en psychische situatie van 
de jongens centraal. Samen met de cliënt wordt geprobeerd adequate oplossingen en 
hulpmogelijkheden te vinden waarbij steeds wordt uitgegaan van de behoeften van 
de cliënt. Ook wordt door de instantie voorlichting gegeven over HIV en SOI’s.  
 AMOC heeft een structurele samenwerking met tal van andere organisaties 
zoals PNP (Polikliniek Nieuwe Prinsengracht) (voorheen PPP - Prostitutie Passanten 
Polikliniek) (GGD). De PNP is een polikliniek waar prostituees en/of 
harddrugsverslaafden medische hulp kunnen krijgen. Er is een 
methadonprogramma, een preventieproject geslachtsziekten en een medisch 
spreekuur. AMOC verwijst regelmatig cliënten door naar de PNP. Samen met een 
collega van de PNP worden de bars en het station bezocht.  Daarnaast is er 
structurele samenwerking met de SOA-polikliniek (GGD). De SOA-Polikliniek biedt 
gratis en anoniem SOA-controles en HIV-tests aan. Ook daar worden door AMOC 
regelmatig jongens naar  doorverwezen. Daarbij wordt hoofdzakelijk samengewerkt 
met twee medewerkers van de kliniek die goed op de hoogte zijn van de 
achtergronden en problemen van de groep. Ook met Stichting Streetcornerwork is er 

                                                 
17  Voor meer informatie zie www.scharlakenkoord.nl 
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op regelmatige basis contact. Daarnaast werkt AMOC samen met een Poolse 
medewerker van het TAMPEP-project. Deze samenwerking vergemakkelijkt het 
contact met Poolse jongens en brengt hen dichter bij het aanbod van AMOC. 
TAMPEP werd opgericht in 1993. Het heeft als doelstelling om tegemoet te komen 
aan de behoeften van immigranten over heel Europa die in de prostitutie werken. 
Het is een netwerk en interventieproject dat opereert in 24 landen. Hun doelstelling 
is het in kaart brengen van de situatie en behoeften van prostituees in Centraal en 
Oost-Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika en hierop geschikte antwoorden te 
bieden. Tot slot ontwikkelde AMOC een website Info4Escorts om jongens van 
verschillende nationaliteiten die in de prostitutie werken beter te kunnen bereiken en 
adequate hulp te bieden. 18 
 
Voor straatprostituees in Amsterdam werd in 1996 op de Theemsweg (achter het 
Centraat Station) een officiële tippelzone ingericht. Deze tippelzone werd in het 
leven geroepen om de overlast veroorzaakt door verslaafde prostituees in de 
binnenstad van Amsterdam te beperken. Tegelijk met de opening van de tippelzone 
werd een huiskamer geopend. Vanuit de GG&GD werden er medische en 
verpleegkundige spreekuren gedaan. De zone bood vaste afwerkplekken en (gratis) 
condooms. De aanwezigheid van de politie op en rond de tippelzone zorgde ervoor 
dat de vrouwen in relatieve veiligheid konden werken (Korf et.al. 2005). De vrouwen 
konden daarnaast terecht bij de vrouwenopvang van Stichting de Regenboog 19 die 
hen, indien zij specifieke hulpvragen hebben, doorverwees naar andere instellingen. 
Ook konden zij aankloppen bij een aantal hulpverleningsinstanties die eerder aan de 
orde kwamen, namelijk de PNP (Prostitutie Passanten Polikliniek), de SOA-
polikliniek, AMOC, streetcornerwork, HVO-Querido 20 en het Leger des Heils.  
 In december 2003 werd de tippelzone aan de Theemsweg gesloten. Het 
college van Burgemeester en Wethouders verbonden aan de sluiting de voorwaarde 
om met een vervangend en alternatief zorgaanbod te komen voor verslaafde 
prostituees.  In februari 2004 stemde het college van Burgemeester en Wethouders in 
met de notitie ‘Zorg voor straatprostituees: preventieve gezondheidszorg, bestrijding 
geslachtsziekten, maatschappelijke opvang en verslavingszorg’. Concreet betekende 
dit dat de GG&GD de ambulante medische hulpverlening op het gebied van de 
behandeling van geslachtsziekten bij straatprostituees uitbreidde. Daarnaast werd 
onderzocht of er specifieke medische voorzieningen nodig waren om de gezondheid 
van straatprostituees te verbeteren. Naast de medische ondersteuning van 
straatprostituees besloot het college dat uitbreiding van de opvang, via het Support-
Project 21 van aan harddrugs verslaafde prostituees nodig was. Er kwamen vijftien 
extra plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast realiseerde de gemeente 

                                                 
18  Voor meer informatie zie www.amoc-dhv.org 
19  Stichting De Regenboog is een interkerkelijke stichting die zich bezighoudt met de zorg en opvang van dak-en thuislozen 
en verslaafden. Zij worden opgevangen in inloophuizen en gebruikersruimtes. Van daaruit worden hen 
activiteitenprogramma’s en werkprojecten aangeboden. 

20  Deze organisatie biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan dak-en thuislozen, verslaafden, psychiatrische 
patiënten en vrouwen en gezinnen in nood. 

21  Het support-project is opgezet voor aan harddrugs verslaafden die in Amsterdam voor overlast zorgen. Doel van het 
project is het realiseren voor deze groep van onderdak, een inkomen, een zinvolle dagbesteding, regelmatige medische 
controles en een plek om drugs te kunnen gebruiken. Deelname aan het project gebeurt op vrijwillige basis.  
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in samenwerking met de zorgverzekeraars 25 plaatsen in een zorgvoorziening met 
24-uurs toezicht en begeleiding. Bovendien wilde het college extra investeren door 
de aanstelling van meer ‘Supportmentoren’.  
 In 2005 verscheen het rapport Tippelen na de zone waarin werd onderzocht of 
de sluiting van de tippelzone had geleid tot straatprostitutie elders in de stad. Uit het 
onderzoek kwam naar voren dat er per dag in Amsterdam naar schatting vijftig 
vrouwen in de straatprostitutie werken. Het waren echter vooral vrouwen die eerder 
niet op de Theemsweg hadden gewerkt. Zij waren voor een belangrijk deel verslaafd 
en kenden de weg naar de specifieke voorzieningen voor verslaafden.  Het risico van 
uitwaaiering over de stad werd bestreden met politiecontroles. Veel van de vrouwen 
die op de Theemsweg werkten waren uit het zicht verdwenen. Het overgrote deel 
was het land uitgezet of uit zichzelf vertrokken, slechts een klein aantal was 
uitgeweken naar andere steden. 

4 Enkele voorbeelden van veelbelovende initiatieven in Hamburg 

Prostitutie in Hamburg vindt vooral plaats in de buurt van de Reeperbahn (deze straat 
wordt ook Die sündige Meile, oftewel de zondige mijl genoemd), in de wijk St. Pauli. 
Behalve raamprostitutie is er in de zijstraten op welbepaalde tijdstippen van de dag 
sprake van straatprostitutie.  
 In elke Duitse grote stad zijn er vrouwen die werken in de prostitutie om in 
hun drugsverslaving te kunnen voorzien. Dit vindt meestal plaats in de buurt van 
stations, waar vrouwen klanten oppikken die vervolgens afgewerkt worden in de 
auto of in een hotelkamer. De vrouwen die in deze sector werken zijn meestal de 
meest kwetsbaren, zijn vaak minderjarig en werken onder de prijs. In een unieke 
poging om deze aan drugs verslaafde prostituees te verdrijven uit het centrum van 
de stad en het geweld tegen deze vrouwen te verkleinen, creëerde Keulen in 2001 een 
speciale plek in de stad (de Geestemünder Strasse) waar deze vorm van prostitutie 
werd gedoogd. Dealers en pooiers worden er niet getolereerd, de parkeerplaatsen 
waar er afgewerkt wordt zijn voorzien van een alarmknop, er is een cafetaria, 
douches, schone naalden en hulpverlening beschikbaar voor de vrouwen. Het 
project, naar het model van de Nederlandse tippelzones, staat onder supervisie van 
een organisatie van Katholieke vrouwen.  
 
In St. Georg in Hamburg, vlakbij het belangrijkste treinstation van Hamburg, hangen 
al sinds een aantal jaren dagelijks een paar honderd verslaafden rond, die zich vaak 
met prostitutie bezig houden om in hun verslaving te kunnen voorzien. De 
rondhangende verslaafden leidden tot veel ongenoegen bij reizigers die dagelijks van 
en naar het station gingen. In 1994 werd onder invloed van de publieke opinie de 
druk zo groot dat er vanaf dat moment door de politie alles in het werk werd gesteld 
om de verslaafden te verdrijven, onder andere door straatverboden uit te schrijven. 
Gaandeweg de jaren kwam men echter tot de conclusie dat louter repressieve 
maatregelen weinig effect hadden omdat een harde kern verslaafden toch bleef 
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rondhangen in de buurt. Vanaf dat ogenblik begon men meer te investeren in harm-
reduction-programma’s, zoals een experiment waarbij heroïne wordt verstrekt, het 
aanbieden van ruimtes waar op een veilige manier kan worden gebruikt etc. Andere 
Duitse steden hebben dit overgenomen. Hoewel er geen oplossing is voor de 
problemen ziet een dergelijke aanpak er het meest veelbelovend uit (Böllinger, 2003).  

Ragazza – hulpverleningsprogramma voor drugsverslaafde prostituees  
Een belangrijk intiatief in Hamburg is het werk dat geleverd wordt door de 
hulpverleningsinstantie Ragazza, gelegen in St. Georg. Het doel van Ragazza is 
speciale hulp aanbieden aan drugsverslaafde vrouwen in de prostitutie en ervoor te 
zorgen dat ze opnieuw worden opgenomen in de maatschappij. Ragazza biedt een 
beschermingsruimte aan voor de vrouwen die op straat werken, daarnaast zijn er 
rook-en gebruikersruimten, en wordt er aan spuitenruil gedaan. De vrouwen kunnen 
bij Ragazza eten, douchen, hun kleding wassen en van de kleedruimte gebruik 
maken. Verder kunnen ze terecht bij de organisatie voor advies (bijvoorbeeld bij 
schuldbemiddeling) en medische verzorging (er is een team van artsen dat de meest 
acute hulp biedt, maar daarnaast is er twee dagen per week consultatie bij een arts 
mogelijk). Daarnaast worden er programma’s aangeboden voor vrouwen die hun 
druggebruik willen afbouwen. Bij het Centraal Station van Hamburg is sprake van 
een  gedoogzone voor prostitutie waar vrouwen worden aangesproken door 
outreachers van Ragazza.  
 Zij gaan de straat op om condooms uit te delen, de werking van Ragazza uit 
te leggen en een vertrouwensband op te bouwen met de vrouwen. Tot slot wordt 
door de organisatie nachtopvang en crisisinterventie aangeboden. 22 

Café Sperrgebiet  
Café Sperrgebiet is een laagdrempelige hulpverleningsinstantie eveneens gelegen in 
St. Georg.  Met uitzondering van de gebruikersruimte en spuitenruil is het aanbod en 
de werking van Sperrgebiet vergelijkbaar met dat van Ragazza.   
 Net als bij Ragazza kunnen (drugsverslaafde) straatprostituees er terecht 
voor hun dagelijkse levensbehoeften (eten, douchen, persoonlijke verzorging etc), 
medische hulp, juridisch advies, begeleiding, nachtopvang etc. Sperrgebiet richt zich 
evenwel vooral op jonge vrouwen (van 14 tot 27 jaar). 23  

BASIS – Inloophuis voor mannelijke prostitués in St. Georg  
Naast Ragazza en Café Sperrgebiet is er in St. Georg een inloophuis dat hulp biedt 
aan mannelijke prostitués. Jongens kunnen er met elkaar praten, kunnen er terecht 
voor vrijetijdsactiviteiten, kunnen gesprekken aanknopen met de medewerkers van 
het project etc. De medewerkers van het project ondersteunen de jongens bij 
allerhande persoonlijke problemen, zoals schuldbemiddeling, dakloosheid, 
problemen rond gezondheid etc. Tevens wordt door de medewerkers aan HIV-AIDS-
preventie gedaan. De medewerkers van BASIS zoeken jongens ’s avonds en ’ s nachts 

                                                 
22  Voor meer informatie zie www.ragazza-hamburg.de 
23  Voor meer informatie zie www.sperrgebiet-hamburg.de 
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op in bars in St. Pauli en St. Georg en op het station. Daarnaast beschikt Basis ook 
over een beperkt aantal plaatsen voor overnachting. Jongens kunnen daar maximaal 
vier maanden overnachten. Daarna wordt gekeken naar een opvang voor de langere 
termijn. 24 
 

                                                 
24  Voor meer informatie zie www.basis-projekt.de 
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Hoofdstuk 6 Conclusie 

In de stad Antwerpen zijn er anno 2007 verschillende hot spots aan te duiden waar er 
sprake is van zichtbare prostitutie. De raamprostitutie beperkt zich tot  
 drie straten, waar 273 vitrines in gebruik zijn, verdeeld over 63 panden. 
Mannen en jongensprostitutie speelt zich vooral af in de omgeving van het 
Stadspark. Zowel in het park zelf als in de straten daar tegenover zijn mannen en 
jongens actief om klanten te ronselen. Daarnaast kunnen klanten jongens oppikken 
in de bars aan de Van Schoonhovenstraat en is het bekend dat jongens zich 
prostitueren in de buurt van de UGC-bioscoop aan de Keyserlei en het Koningin 
Astridplein. Net zoals de raamprostitutie is de straatprostitutie in Antwerpen 
redelijk gelokaliseerd in één gebied, de zogenoemde Atheneumbuurt, waar vooral in 
vier straten getippeld wordt. Caféprostitutie zit vooral rond het de Coninckplein en 
in de Oudemansstraat. Bars waar prostitutie wordt bedreven zijn verspreid over de 
stad. Er is sprake van een concentratie van bars op de Italiëlei, de Britselei en, in iets 
mindere mate, de Amerikalei. Uit de beredeneerde schatting die we hebben gedaan 
komen we voor Antwerpen op 1.716 sekswerkers. Dit betreft 919 vrouwen waarvan 
er naar schatting 382 actief zijn in de raamprostitutie, tachtig in de straatprostitutie, 
vijftig in de caféprostitutie, 140 vrouwen zouden werken in bars, 104 zouden aan 
thuisontvangst doen en 163 adverteren via het internet. Het aantal mannen en 
jongens dat zich prostitueert in de stad bedraagt naar schatting 797. Daarvan zitten 
er naar schatting zestig in de raamprostitutie, 208 zouden zich prostitueren in bars en 
in het Stadspark en 529 zouden actief zijn via internet.  
 
Het hulpverleningsaanbod aan prostituees in Antwerpen is vrij overzichtelijk. Zij 
kunnen in eerste instantie terecht bij Gh@pro die laagdrempelige gezondheidszorg 
aanbiedt aan prostituees voor beroepsgebonden gezondheidsrisico’s. Naast het 
medisch aanbod is er een team binnen Gh@pro met de naam Connect@ dat zich 
specifiek richt op psychosociale klachten die aan het beroep gerelateerd kunnen zijn. 
Specifieke aandacht gaat daarnaast uit naar het aanbieden van een zogenoemd 
jobrotation traject. Indien de prostitué(e) zelf aangeeft te willen stoppen met haar of 
zijn werk dan kan hij of zij een beroep doen op een persoonlijke trajectbegeleider. 
Een andere instantie die zich specifiek richt op prostituees, maar dan vooral op 
mannen en jongens, is het Boysproject. Dit is een outreach-project, waarbij de 
medewerkers zowel op straat als in bars als op het internet mannelijke prostitués 
aanspreken. Daarnaast beschikt de organisatie over een huiskamer waar 
jongensprostitués terecht kunnen voor een laagdrempelig aanbod op maat. Een 
belangrijk onderdeel van het project is het verlenen van gezondheidspreventie en – 
bevordering bij jongens die in de prostitutie zijn beland. Zo worden er ter plaatse, op 
een vast tijdstip, consultaties voor jongens georganiseerd door Gh@pro.  
 Drugsverslaafde straatprostituees kunnen vooral terecht bij Free Clinic. Deze 
organisatie werkt vooral aan het bevorderen van de gezondheid van problematische 
druggebruikers. Binnen de Free Clinic loopt daarnaast het project Bubbels en 
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Babbels, dat intensieve begeleiding biedt aan gezinnen of alleenstaande moeders met 
jonge kinderen waarvan een of beide ouders een drugsprobleem hebben. Voorts is 
enkele maanden geleden een vrouwenhulpverleningsproject (dat een jaar zal lopen) 
opgestart, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan drugsverslaafde 
prostituees uit de wijk. 
 Payoke tot slot bekommert zich vooral over het lot van prostituees die het 
slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en gedwongen prostitutie. De 
organisatie biedt deze vrouwen zowel juridische als administratieve ondersteuning. 
Daarnaast bieden zij residentiele opvang voor de vrouwen, alsook psychosociale 
begeleiding en helpen zij hen bij het uitwerken van een haalbaar toekomstproject.  
 
Aan de hand van gesprekken met professionals en sekswerkers hebben we enigszins 
een beeld gekregen van de specifieke noden van prostituees in verschillende 
sectoren. De uitspraken die zij doen moeten echter met de nodige voorzichtigheid 
worden geïnterpreteerd, omdat we slechts een beperkt aantal professionals en 
sekswerkers hebben gesproken.  
  Vrouwen die in de raamprostitutie werken hebben volgens de professionals 
die met deze groep te maken krijgen allerlei behoeften op medisch, sociaal en 
juridisch gebied. Op medisch gebied kunnen zij vooral terecht bij Gh@pro en ook op  
sociaal en juridisch gebied wordt door deze organisatie de nodige hulp geboden, via 
het project Connect@. De vrouwen die in de raamprostitutie werken zeggen geen 
aanvullende behoefte te hebben aan medische zorg. Zij zeggen over het algemeen 
goed voorgelicht te zijn over SOI’s. Ook laten ze zich regelmatig testen bij Gh@pro 
(gemiddeld twee keer per jaar). Ze zeggen allemaal altijd veilig te werken (ook orale 
seks gebeurt met condoom). Geen van de vrouwen zegt ooit een SOI te hebben 
gehad. Wel komen andere gezondheidsklachten voor (zoals pijnlijke benen en enkels 
door het dragen van te hoge hakken) maar ook vaginale klachten, klachten aan de 
baarmoeder etc. Overigens hebben we uitsluitend vrouwen gesproken die goede 
contacten onderhouden met Gh@pro waardoor het materiaal wat dit punt betreft 
wellicht vertekening vertoont. Er is namelijk een groep vrouwen die binnen de 
raamprostitutie werkt die deze contacten niet of in veel mindere mate heeft. 
Onduidelijk is hoe het gesteld is met hun behoeften aan medische zorg. De vrouwen 
hebben over het algemeen geen behoefte aan informatie over hun juridische positie. 
Er bestaat weinig animo om zich in te schrijven als zelfstandige. Enkel de Belgische 
vrouwen, die al lange tijd in de prostitutie werken, hebben dit gedaan. De reden 
waarom de meesten er niet voor voelen om zich in te schrijven als zelfstandige is 
omdat ze denken dat ze hierdoor veel bijkomende kosten zullen hebben. Het doel 
van de vrouwen is over het algemeen om snel geld te verdienen en alles wat erbij 
komt aan extra kosten wordt uit de weg gegaan. Om diezelfde reden voelen weinig 
vrouwen voor een statuut voor prostituees omdat ze vrezen dat dit hen extra geld 
gaat kosten. Enkel de vrouwen die van plan zijn om hun hele leven in de prostitutie 
te werken tonen belangstelling voor het statuut van de zelfstandige prostituee. Een 
ander belangrijk probleem is dat veel van de vrouwen geen ziektekostenverzekering 
hebben. Maar ook daar lijken ze weinig behoefte aan te hebben. Wanneer zij zich 
laten testen doen zij dat bij Gh@pro en voor andere klachten gaan zij naar de dokter 
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en betalen cash. Ook over het niet betalen van belasting liggen de meeste vrouwen 
niet wakker.  
 De hulpvragen van jongensprostitués zijn erg verschillend per groep. 
Jongens uit bepaalde groepen – Roma’s en Maghrebijnen bijvoorbeeld – hebben in 
veel gevallen geen hulpvraag. In deze groepen moet vaak heel lang geïnvesteerd 
worden vooraleer ze voldoende vertrouwen hebben om met vragen te komen. 
Autochtone Belgen zijn over het algemeen wat makkelijker te helpen omdat hun 
problemen niet zo groot zijn en op een ander vlak liggen dan die van Roma’s 
bijvoorbeeld, die hier vaak illegaal verblijven. Als we de jongens die op straat 
werken mogen geloven doen zij voor een belangrijk deel aan veilige seks. Anaal 
seksueel contact is uit den boze en ook wanneer zij orale seks hebben met mannen 
zouden zij dat met een condoom doen. Er zijn echter redenen om te twijfelen dat dit 
gebeurt. Het heeft er alle schijn van dat de meest kwetsbaren aan onveilige seks doen 
en hun grenzen vaak verleggen wanneer klanten bereid zijn om meer te betalen. De 
jongens die wij hebben gesproken laten zich naar eigen zeggen eens in de drie 
maanden testen en hebben naar eigen zeggen goede voorlichting gehad over SOI’s. 
Het probleem is echter dat wij enkel jongens hebben gesproken die over de vloer 
komen bij of in contact staan met het Boysproject en de groep wat dit betreft dus een 
vertekening kan vertonen. Een ander punt is dat we slechts een beperkt aantal 
jongens hebben gesproken waardoor we erg voorzichtig moeten zijn met het doen 
van uitspraken. Verder onderzoek is nodig om hardere uitspraken te doen over deze 
groep.  
 De straatprostituees die zich ophouden in de Atheneumbuurt zijn een van de 
moeilijkste doelgroepen te noemen. Deze vrouwen hebben vaak weinig zicht op hun 
eigen problemen en vragen zelden om hulp. Toch zijn de meeste professionals ervan 
overtuigd dat veel van deze vrouwen wel degelijk te helpen zijn als er maar 
voldoende faciliteiten voorhanden zouden zijn.  Het staat buiten kijf dat de 
doelgroep van verslaafde straatprostituees onvoldoende bereikt wordt door de 
hulpverlening en dat de bestaande hulpverlening te beperkt is om tegemoet te 
komen aan de behoeften van deze specifieke doelgroep. Volgens de professionals is 
voor deze vrouwen ‘zorg op maat’ nodig en is er in het huidige aanbod een gebrek 
aan sociale ondersteuning van de vrouwen. Op basis van de gesprekken met de 
vrouwen die als straatprostituee in de Atheneumbuurt werken, is een schrijnend 
beeld naar voren gekomen van de positie waarin zij verkeren. Door het hoofdzakelijk 
repressieve optreden van de gemeente ten aanzien van deze vrouwen zijn de 
meesten steeds meer naar de rafelrand van de samenleving verdreven en moeten zij 
in moeilijke omstandigheden het hoofd boven water zien te houden. De vrouwen 
werken onder weinig hygiënische omstandigheden, het is de vraag of zij altijd aan 
veilige seks doen en ook is onduidelijk in hoeverre zij zich laten screenen op seksueel 
overdraagbare infecties. Om hier achter te komen is, net als naar de 
jongensprostitutie, verder onderzoek noodzakelijk. 
 
Het hulpverleningslandschap voor prostituees is in Antwerpen vrij overzichtelijk en 
prostituees uit verschillende sectoren kunnen terecht bij de verschillende 
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voorzieningen. Tijdens de gesprekken met de professionals en de prostituees zelf 
blijkt dat er echter een aantal voorzieningen ontbreken in het huidige aanbod.  
 In eerste instantie wijzen de professionals op het feit dat er nog steeds sprake 
is van mensenhandel en gedwongen prostitutie in het Schipperskwartier. Een 
probleem dat zich daarbij voordoet is dat er nog steeds onvoldoende samenwerking 
is tussen de instanties om dit op te sporen en te signaleren.  Payoke heeft de kennis in 
huis alsook de faciliteiten om aan de problemen waar deze vrouwen voor staan iets 
te doen maar de doorstroming van informatie is volgens een medewerker van 
Payoke vanuit de andere instanties onvoldoende. Daarnaast zijn er aanwijzingen 
voor het feit dat veel vrouwen die in de raamprostitutie werken verslaafd zouden 
zijn aan harddrugs, hoewel dit door de vrouwen zelf veelal wordt ontkend. Er zijn 
voldoende redenen om dit verder uit te zoeken. Voorts hebben de professionals 
gewezen op de schrijnende sociaaljuridische positie van de vrouwen die achter de 
ramen werken. Om die reden pleiten zij voor een statuut voor de vrouwen en een 
duidelijke regelgeving met betrekking tot prostitutie in Antwerpen. Voorbeelden die 
genoemd worden zijn het opzetten van een loket waar prostituees terecht kunnen 
met vragen en waar hen uitgelegd wordt welke wegen ze moeten bewandelen om 
wettelijk in orde te zijn. Daarnaast noemen sommigen het opzetten van een 
telefoonlijn waar vrouwen die in de prostitutie werken anoniem informatie (op 
medisch, sociaal en juridisch gebied) kunnen opvragen. Deze voorzieningen worden 
in beide gevallen reeds geleverd door Gh@pro maar blijkbaar is dat onvoldoende 
bekend bij de andere professionals. 
 Vervolgens vroegen de professionals aandacht voor de situatie van de  jonge 
jongens die zich in de buurt van het Stadspark prostitueren. Vooral Roma-jongens 
baren, gezien hun penibele situatie, grote zorgen. Op het gebied van 
jongensprostitutie zouden er volgens de professionals meer kansen gecreëerd 
moeten worden voor jongensprostitués zodat zij geïntegreerd raken in het 
maatschappelijk systeem. Vooral onderwijs wordt genoemd als een belangrijke 
hefboom, dat nu voor een groot aantal van deze jongens ontoegankelijk is. Vraag is 
bijvoorbeeld hoe het onderwijs toegankelijk kan worden gemaakt voor deze groep en 
ook hoe de jongens vaardigheden kunnen worden bijgebracht zodat zij zich op 
school weten te handhaven. Een ander probleem dat genoemd werd is dat het erg 
moeilijk is om jongens die uit de prostitutie zijn gestapt ergens te plaatsen. Vooral de 
Roma’s zijn een moeilijk te plaatsen groep. De motivatie om naar school te gaan is bij 
deze jongens vaak laag en het aanbod van sociale tewerkstelling is heel klein. 
Bovendien zitten projecten rond scholing in de meeste gevallen een half jaar voor ze 
van start gaan al vol. Een ander probleem dat genoemd wordt is dat er een gebrek 
aan deskundigheid is bij instanties die instaan voor de begeleiding van vooral Roma-
jongens. Deze jongens vormen over het algemeen een grote belasting voor de groep. 
Wanneer de jeugdrechter al een residentiële setting vindt waar deze jongens 
geplaatst kunnen worden dan is het maar zeer de vraag of zij daar ook bereid zijn te 
blijven.  
 De drugsverslaafde vrouwen die zich prostitueren in de Atheneumbuurt zijn 
een sterk gemarginaliseerde groep. Bij de meeste vrouwen is er sprake van een 
veelvoudige en complexe problematiek. Gezien de complexiteit van de problematiek 
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is een algemene aanpak volgens de professionals niet wenselijk, maar moet er 
maatwerk geleverd worden om deze vrouwen te kunnen bereiken. De gemeentelijke 
administratieve sancties op straatprostitutie en de vrijwillige hulpverlening zoals die 
nu geboden wordt is volgens de professionals te beperkt om een substantiële 
verbetering van de leefsituatie van verslaafde straatprostituees te realiseren. Er 
ontbreken volgens de professionals heel wat voorzieningen voor deze vrouwen. Zij 
pleiten daarom voor een gedoogbeleid rond straatprostitutie, met daaraan gekoppeld 
een gecontroleerde tippelzone, zodat de vrouwen op een veilige manier kunnen 
werken. Daarnaast is het ‘vinden en binden’ van deze vrouwen via 
ervaringsdeskundigen belangrijk. Ook is er in Antwerpen volgens de medewerkers 
dringend behoefte aan een brood-bad-bed-opvang voor deze vrouwen. Er wordt 
door verschillende medewerkers verwezen naar het Bouman-huis in Rotterdam, 
waar onder andere verslaafde prostituees worden opgevangen, behandeld en 
begeleid. Ook is er behoefte aan een huiskamerproject voor de vrouwen oftewel  een 
plek waar de vrouwen ‘op hun plooi kunnen komen’. De professionals zijn er zich 
van bewust dat niet alle vrouwen naar de huiskamer zullen komen omdat een groot 
aantal onder hen zorgmijdend is. Maar voor de groep die er wel behoefte aan heeft 
zou het een oplossing kunnen bieden. Ook wordt er door sommigen aangegeven dat 
er behoefte is aan een ‘sociaal traject’ voor de vrouwen, waarbij afspraken worden 
gemaakt met het OCMW en waarbij tewerkstellingsprojecten worden opgezet voor 
vrouwen die daar open voor staan.  
 
Om een beeld te krijgen van de wijze waarop prostitutie is georganiseerd in andere 
landen en hoe de hulpverlening aan sekswerkers daar geregeld is hebben we een 
vergelijking gemaakt met Amsterdam en Hamburg.  
 In Amsterdam zijn verschillende instanties betrokken bij de hulpverlening 
aan prostituees. Op het gebied van gezondheidszorg kunnen ze onder meer terecht 
bij de PNP (Polikliniek Nieuwe Prinsengracht) van de GGD. Bij de PNP kunnen aan 
harddrugs verslaafde prostituees instappen in een methadonprogramma. Er is 
daarnaast een preventieproject geslachtsziekten en een medisch spreekuur. Voorts 
kunnen prostituees terecht bij de SOA-Polikliniek voor gratis en anonieme SOA-
controles en HIV-tests. Een organisatie zoals Gh@pro, die in een laagdrempelig 
medisch aanbod voorziet voor prostituees, ontbreekt er. Ook in Hamburg is er, voor 
zover we hebben kunnen nagaan, geen initiatief zoals Gh@pro te noemen. De 
Zentrale Beratungstelle in Hamburg is eigenlijk een SOI kliniek waar hoofdzakelijk 
prostituees zich laten testen en waar in het verleden ook sociale dienstverlening 
voorhanden was. 
 Zoals we hebben gezien wordt door Gh@pro het laatste jaar ook geïnvesteerd 
in het uitbouwen van het sociale luik van hulpverlening via het project Connect@. 
Een organisatie die daar in Amsterdam veel ervaring mee heeft is het Scharlaken 
Koord. Zij bekommeren zich al jaren om het welzijn van prostituees in Amsterdam. 
Medewerkers van het Scharlaken Koord gaan bijvoorbeeld vier keer per week langs 
de ramen om contacten te leggen met de vrouwen die in het Wallengebied werken. 
De organisatie heeft een godsdienstige invalshoek maar daarnaast bieden zij gratis 
maatschappelijke hulp aan. Vrouwen die in de prostitutie werken (of hebben 
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gewerkt) kunnen terecht bij het Maatschappelijk Werk van Scharlaken Koord. Hier 
kunnen zij advies inwinnen over werk, scholing, huisvesting of geld. En vrouwen die 
uit de prostitutie willen stappen, krijgen hulp door middel van een persoonlijk 
uitstapprogramma waarin zowel praktische als psychosociale hulpverlening wordt 
geboden. De ervaringen opgedaan bij het Scharlaken Koord zouden voor Antwerpen 
in het algemeen, en Gh@pro in het bijzonder van groot belang kunnen zijn.  
 Amsterdam en Hamburg hebben vergelijkbare initiatieven als dat van het 
Boysproject in Antwerpen. In Amsterdam bekommert de Stichting AMOC 
(Amsterdams Oecumenisch Centrum) zich over jongensprostitués, in Hambrug 
kunnen jongens terecht bij BASIS. Beide organisatie doen net als het Boysproject 
vooral aan outreachwerk op plaatsen waar jongensprostitutie plaatsvindt. Maar 
daarnaast zijn zij beide inloophuizen voor mannelijke prostitués, die elkaar daar 
kunnen ontmoeten maar die daar ook in contact kunnen treden met hulpverleners. 
Net zoals het Boysproject doen AMOC en BASIS eveneens aan voorlichting over HIV 
en SOI’s en hebben zij structurele samenwerking met andere organisaties die zich om 
sekswerkers bekommeren.  
 Anders dan in Antwerpen wordt in Amsterdam en Hamburg veel zorg 
besteed aan de positie van drugsverslaafde straatprostituees. Voor straatprostituees 
in Amsterdam is sinds de sluiting van de tippelzone achter het Centraal Station in 
december 2003 een speciaal zorgprogramma opgezet. Kort na het sluiten van de 
tippelzone werd door het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met 
de notitie ‘Zorg voor straatprostituees: preventieve gezondheidszorg, bestrijding 
geslachtsziekten, maatschappelijke opvang en verslavingszorg’. Concreet betekende 
dit dat de GG&GD de ambulante medische hulpverlening op het gebied van de 
behandeling van geslachtsziekten bij straatprostituees uitbreidde. Naast de medische 
ondersteuning van straatprostituees breidde het college het aantal opvangplaatsen 
voor straatprostituees uit, en zorgde voor extra hulp en begeleiding. In Hamburg zijn 
er de initiatieven Ragazza en Café Sperrgebiet die zich respectievelijk inzetten voor 
volwassen en adolescente drugsverslaagde prostituees. Beide organisaties proberen 
via outreachend werk met drugsverslaafde straatprostituees een vertrouwensband 
op te bouwen en hen toe te leiden naar hun organisatie waar de vrouwen terecht 
kunnen voor allerlei vormen van hulp. Het is in ieder geval opmerkelijk dat zowel in 
Amsterdam als in Hamburg er meer aan harm reduction wordt gedaan dan in 
Antwerpen het geval is waar de nadruk meer ligt op repressief optreden tegen 
straatprostitutie. Opvallend is dat er daarnaast zowel in Nederland als in Duitsland 
meer mogelijkheden zijn voor crisiopvang en/of nachtopvang.  Zeker in Nederland 
is de doorstroming van noodopvang naar (begeleid) zelfstandig wonen veel beter 
geregeld.  Het gebrek aan crisisopvang, noodopvang voor enkele weken en 
doorstroming naar (begeleid) zelfstandig wonen maakt dat het stabiliseren van de 
leefomstandigheden van (gemarginaliseerde) prostituees vaak niet op gang komt. 

Tot slot 
Het Schipperskwartier heeft een flinke opknapbeurt gekregen en in tegenstelling tot 
een aantal jaren geleden zijn de werkomstandigheden er gunstig te noemen. De 
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vrouwen werken onder hygiënische omstandigheden, in de buurt wordt regelmatig 
gesurveilleerd door de politie, zodat het er ook ’s nachts veilig is, en in tegenstelling 
tot een aantal jaren geleden is er veel minder sprake van allerlei vormen van overlast. 
Maar achter deze mooie façades speelt zich nog veel ellende af, die aan het oog van 
de buitenstaander onttrokken is en waar ook door de instanties te weinig aandacht 
aan besteed wordt. Het is onbekend hoeveel het er zijn maar het is in ieder geval 
duidelijk dat er nog steeds sprake is van vrouwen die uitgebuit worden. Deze sector 
bloeit op omdat er blijkbaar door de politie weinig prioriteit wordt gegeven aan het 
opsporen van mensenhandel.  
 Bovendien is gebleken dat er in het Schipperskwartier bijna wekelijks nieuwe 
vrouwen neerstrijken die onder de prijs werken en bereid zijn gezondheidsrisico’s te 
nemen tijdens hun werk. Op deze manier verdrijven zij de gevestigde vrouwen, die 
meer gebonden zijn aan de regels die in de sector gelden.   
 Om dezelfde reden zie je dat er een opbloei is van kwetsbare groepen binnen 
de jongensprostitutie. Ook in deze sector nemen nieuwkomers het steeds meer over 
van de gevestigden waardoor enkel de meest kwetsbaren zijn overgebleven in de 
buurt van het Stadspark. De politie controleert de wijk om de problemen beheersbaar 
te houden, klanten worden aangepakt, en zo mogelijk vervolgd. Toch is er over het 
algemeen door het beleid weinig aandacht voor de positie van de jongens die zich 
inlaten met prostitutie. De medewerkers van het Boysproject roeien met de riemen 
die zij hebben maar botsen op muren van onbegrip of komen maar niet door de 
bureaucratie heen. Structurele oplossingen zijn er niet voor de jongens waardoor hen 
geen alternatief kan worden geboden voor hun werk in de prostitutie. 

Het beleid in Antwerpen is vooral gericht op uitsluiting van vrouwen die als 
straatprostituee werken. Door het gevoerde beleid van de laatste jaren zijn de 
vrouwen steeds meer verdreven naar de rafelrand van de samenleving. Ze zijn 
verdwenen achter telefoonnummers, zijn uit het blikveld van hulpverleners geraakt, 
zijn in de illegaliteit terecht gekomen of in handen gevallen van louche figuren. 
Beleidsmakers hebben de prostitutiezone gesloten maar komen er achter dat 
prostitutie er niet weg te krijgen is. Een belangrijke fout die ze immers hebben 
gemaakt is dat ze aan het sluiten van de prostitutiezone niet het besluit hebben 
gekoppeld om een alternatief te bieden voor de vrouwen. In die zin zijn de genomen 
initiatieven in Amsterdam na het sluiten van de Theemsweg of initiatieven zoals 
Ragazza en Café Sperrgebiet belangrijke voorbeelden te noemen voor Antwerpen. 
Ook kan er wat dit betreft de nodige lering getrokken worden uit de manier van 
werken zoals dat in Hamburg gebeurt, waar men in plaats van repressie veel meer 
heeft gewerkt rond harm reduction.  In Antwerpen daarentegen hebben beleidsmakers 
zich de laatste jaren, in het bijzonder wat de verslaafde straatprostituees betreft, 
vooral bekommerd om de schone schijn en weinig of helemaal niet om die 
medeburgers die thans in de rafelrand leven, en waarvan het maar zeer de vraag is of 
zij daar, mede gezien het huidige beleid, ooit uit zullen geraken. Ondanks de 
lovenswaardige verbeteringen die er zijn bewerkstelligd in de werkomstandigheden 
van de raamprostituees en de door organisaties als Gh@pro en het Boysproject 
geleverde inspanningen en behaalde successen is er in de stad dus nog een hoop 
werk aan de winkel.   
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Hoofdstuk 7 Beleidsaanbevelingen 

Voor het formuleren van concrete aanbevelingen zijn we zowel te rade gegaan bij 
professionals als bij prostituees. Zij hebben een hele reeks voorstellen gedaan die 
volgens hen kunnen leiden tot een verbetering van de huidige situatie. Van al deze 
voorstellen hebben we een selectie gemaakt die, ons inziens, het meest noodzakelijk 
zijn. Het is echter nodig dat in de komende maanden en jaren prostitutie in 
Antwerpen weer uitgebreid op de agenda komt en dat er met de signalen die uit het 
veld komen aan de slag wordt gegaan. De aanbevelingen uit dit rapport kunnen dan 
ook gezien worden als een eerste aanzet. 
 
We hebben gezien dat tot dusver onbekend is hoe groot de verschillende sectoren 
zijn waarin er sprake is van prostutie. Om die reden is het lastig om een goede 
schatting te maken van het aantal sekswerkers dat anno 2007 actief is in Antwerpen. 
Dit gegeven leidt tot aanbeveling 1.  

 

Aanbeveling 1: zet een monitoringssysteem op waardoor een beter beeld 
kan worden verkregen van het aantal sekswerkers dat actief is in 
Antwerpen 

 

Daarnaast is gebleken dat mensenhandel en gedwongen prostitutie, ondanks de 
inspanningen die er de laatste jaren in het Schipperskwartier zijn gedaan, nog steeds 
een probleem zijn. Dit geeft aanleiding tot aanbeveling 2. 
 

Aanbeveling 2: organiseer een betere samenwerking tussen instanties 
zodat mensenhandel en gedwongen prostitutie beter kan worden 
opgespoord en gesignaleerd 

 
Er zijn aanwijzingen dat er zich onder sekswerkers verslavingsproblemen voordoen, 
maar het is onbekend hoe en in welke mate dit probleem zich voordoet. Om die 
reden strekt het tot aanbeveling hier nader onderzoek naar te doen. 

 

Aanbeveling 3: tracht meer zicht te krijgen op de verslavingsproblematiek 
van sekswerkers zodat desgewenst een aanbod op maat kan worden 
uitgewerkt 

 
Voorts is gebleken dat het zowel voor prostituees als voor professionals vaak niet 
helder is waar de sekswerkers terecht kunnen wanneer zij sociale en juridische hulp 
nodig hebben. Gh@pro biedt dit in principe aan maar dat is, zoals is gebleken, op het 
terrein nog onvoldoende bekend.  
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Aanbeveling 4: continueer de voorziening waar prostituees terecht 
kunnen voor sociale en juridische hulp en zorg voor een betere 
bekendmaking van het initiatief 

 
Een ander punt dat naar voren is gekomen is dat er op dit ogenblik geen 
hulpverleningsprogramma’s zijn voor jongens die in de prostitutie zitten en daar 
eventueel uit willen stappen. Ook zijn instanties onvoldoende toegerust om met deze 
jongens aan de slag te gaan. Aanbeveling 5 en 6 zouden wat dit betreft soelaas 
kunnen bieden.  
 

Aanbeveling 5: zet een hulpverleningsprogramma op voor jongens in de 
prostitutie waarbij er gewerkt wordt rond huisvesting, scholing en 
tewerkstelling 

 

Aanbeveling 6: stimuleer deskundigheid bij organisaties die te maken 
krijgen met jongens in de prostitutie (politie, residentiele instellingen etc) 

 
De situatie waarin verslaafde straatprostituees zich anno 2007 in Antwerpen 
bevinden is schrijnend te noemen.  De vrouwen werken in onveilige 
omstandigheden, hun gezondheidssituatie laat te wensen over en hun druggebruik 
zorgt er vaak voor dat zij steeds verder afglijden. Gezien de goede ervaringen in het 
buitenland ligt het voor de hand om in toenemende mate aan harm reduction te doen. 
Dit kan in verschillende stappen gebeuren. 

 

Aanbeveling 7:  
a. stel een gedoogbeleid in rond straatprostitutie met daaraan gekoppeld 
een gecontroleerde tippelzone, zodat de vrouwen op een veilige manier 
kunnen werken 
b. zet straatexperts en ervaringsdeskundigen in om de vrouwen te ‘vinden 
en binden’ 
c. creëer een aantrekkelijk aanbod op maat (zoals bijvoorbeeld een brood-
bad-bed-opvang, een huiskamerproject, afkickprogramma’s etc) voor  
straatprostituees 
d. creëer een opvangplek voor (verslaafde) vrouwen die in de prostitutie 
werken, waar ze tot rust kunnen komen in crisissituaties 

 
Tot slot is het van belang om een structurele oplossing te bieden voor mannen en 
vrouwen die uit de prostitutie willen stappen.  

 

Aanbeveling 8: zet tewerkstellingsprojecten en andere ‘sociaal trajecten’ 
op voor (verslaafde) vrouwen en mannen in de prostitutie, waarbij 
afspraken worden gemaakt met het OCMW en de VDAB  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Lijst bevraagde instanties 

 
Boysproject 
 
Consulent prostitutiebeleid Stad Antwerpen 
 
Doelgroepregie 
 
Free Clinic 
 
Gh@pro vzw  (Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie) 
 
Jeugdbrigade 
 
Payoke vzw  
 
Politie cel prostitutie 
 
SODA (Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen) 
 
Diverse ervaringsdeskundigen 
 
Politie Quinten Matsijslei 
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Bijlage 2 Lijst bevraagde sekswerkers 

Raamprostitutie 
 
1.Tamara 
Leeftijd: 38 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt tien jaar in de raamprostitutie 
 
2. Natasha  
Leeftijd: 25 jaar 
Geboorteland: Nederland 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt 2 ½ jaar in de raamprostitutie 
 
3. Valerie  
Leeftijd: 47 jaar 
Geboorteland: Nederland 
Woonplaats: Nederland 
Werkt 14 jaar in de raamprostitutie 
 
4. Jale  
Leeftijd: 21 jaar 
Geboorteland: Turkije 
Woonplaats: Gent 
Werkt drie jaar in de raamprostitutie 
 
5. Marlena  
Leeftijd: 31 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt twee jaar in de raamprostitutie 
 
6. Anna  
Leeftijd: 33 jaar 
Geboorteland: Albanië 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt drie jaar in de raamprostitutie 
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7. Paulina  
Leeftijd: 19 jaar 
Geboorteland: Litouwen 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt een jaar in de raamprostitutie 
 
8. Isabella  
Leeftijd: 26 jaar 
Geboorteland: Polen 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt sinds zes maanden in de raamprostitutie 
 
9. Maricella  
Leeftijd: 31 jaar 
Geboorteland: Indonesië 
Woonplaats: Nederland 
Werkt twee jaar in de raamprostitutie 
 
10. Katinka 
Leeftijd: 21 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt drie jaar in de prostitutie 
 
11. Vera  
Leeftijd: 64 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt veertig jaar in de prostitutie 
 
12. Mariella  
Leeftijd: 35 jaar 
Geboorteland: Portugal 
Woonplaats: Antwerpen/Portugal 
Werkt vier jaar in de prostitutie 
 
13. Carla  
Leeftijd: 57 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Kempen 
Werkt 22 jaar in de prostitutie 
 
14. Janine 
Leeftijd: 50 jaar 
Geboorteland: België 
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Woonplaats: Brussel 
Werkt achttien jaar in de prostitutie 
 
15. Lena  
Leeftijd: 27 jaar 
Geboorteland: Polen 
Woonplaats: Antwerpen/Polen 
Werkt vijf jaar in de prostitutie 
 
16. Mary 
Leeftijd: 47 jaar 
Geboorteland: Engeland 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt twaalf jaar in de prostitutie 
 
17. Bea 
Leeftijd: 30 jaar 
Geboorteland: Duitsland 
Woonplaats: Antwerpen/Duitsland 
Werkt dertien jaar in de prostitutie 
 
18. Martina 
Leeftijd: 19 jaar 
Geboorteland: Litouwen 
Woonplaats: Antwerpen/Litouwen 
Werkt een jaar in de prostitutie 
 
19. Christine 
Leeftijd: 30 jaar 
Geboorteland: Albanië 
Woonplaats: Luik 
Werkt drie jaar in de prostitutie 
 

Mannen en jongensprostitutie 
 

Escorts (via internet) 
 
1. Kees  
Leeftijd: 20 
Geboorteland: Nederland 
Beroep: student 
Woonplaats: Antwerpen 
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Drie maanden werkzaam als escort via internet  
 
2. Murat  
Leeftijd: 28 jaar 
Geboorteland: Turkije 
Beroep: Werkloos 
Woonplaats: Antwerpen 
Twee jaar werkzaam als escort via internet 
  
3. Jan  
Leeftijd: 53 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: ambtenaar 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt dertig jaar als escort (sinds twee jaar via internet als escort/thuisontvangst) 
 
4. Bruno 
Leeftijd: 18 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: scholier 
Woonplaats: Antwerpen 
Vijf maanden werkzaam als escort via internet  
 
5. Wouter 
Leeftijd: 37 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: HORECA 
Woonplaats: Antwerpen 
Sinds twee jaar werkzaam als escort via internet 
 
6. Geert  
Leeftijd: 48 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: administratief medewerker 
Woonplaats: Antwerpen 
Sinds drie jaar werkzaam als escort via internet en pornoacteur, thuisontvangst 
 
7. Maarten  
Leeftijd: 32 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: postbeambte 
Woonplaats: Antwerpen 
Sinds twee jaar werkzaam als escort via internet 
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8. Jonas  
Leeftijd: 21 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: werkt als koerier bij koeriersbedrijf 
Woonplaats: Antwerpen 
Sinds drie jaar werkzaam als escort via internet 
 
9. Gert  
Leeftijd: 38 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: administratief medewerker 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt al zes jaar als escort (travestie) via internet 
 
10. Karel  
Leeftijd: 32 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: communicatieadviseur 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt al tien jaar als escort via internet 
 
11. Peter  
Leeftijd: 39 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: handelsvertegenwoordiger 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt al twee jaar als escort (travestie) via internet 
 
12. Romeo 
Leeftijd: 40 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: uitbater vermageringscentrum 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt al zeventien jaar escort/thuisontvangst 
 
13. Marco  
Leeftijd: 26 jaar 
Geboorteland: België 
Beroep: geen 
Woonplaats: Antwerpen 
Sinds drie jaar werkzaam als escort/thuisontvangst 
 
14. Anthony  
Leeftijd: 25 jaar 
Geboorteland: België 
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Beroep: zelfstandige 
Woonplaats: Antwerpen 
Doet 2 ½ jaar escort 
 
15. Emile 
Leeftijd: 21 jaar 
Geboorteland: Rwanda 
Beroep: uitzendkracht 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt twee jaar als escort 

Straat-, park- en barprostitutie 
 
1. Rachid 
Leeftijd: 37 jaar 
Geboorteland: Roemenië (Roma) 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt tien jaar in de prostitutie 
 
2. Ernesto 
Leeftijd: 20 jaar 
Geboorteland: Servië (Roma) 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt vijf jaar in de prostitutie 
 
3. Ronny 
Leeftijd: 26 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt twaalf jaar in de prostitutie 
 
4. Tommy 
Leeftijd: 17 jaar 
Geboorteland: Servië (Roma) 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt twee jaar in de prostitutie 
 
5. Hicham 
Leeftijd: 18 jaar 
Geboorteland: Libanon 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt een jaar in de prostitutie 
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6. Mike 
Leeftijd: 34 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt dertien jaar in de prostitutie 

Thuisontvangst  
 
Lolita – Vrouw 
Leeftijd: 23 jaar 
Geboorteland: Ghana 
Beroep: geen 
Woonplaats: Antwerpen 
Doet sinds een jaar aan thuisontvangst, daarvoor twee jaar in privéhuis gewerkt 

Straatprostitutie/Caféprostitutie 
 
1. Marina 
Leeftijd: 26 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 

Werkt twaalf jaar in de prostitutie waarvan anderhalf jaar in de 
raamprostitutie en de rest als straatprostituee 

 
2. Katja 
Leeftijd: 41 jaar 
Geboorteland: Viëtnam 
Woonplaats: Antwerpen 

Werkt 22 jaar in de prostitutie waarvan twee jaar in een bar en de rest als 
straatprostituee 

 
3. Machteld 
Leeftijd: 46 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 
Heeft acht jaar als straatprostituee gewerkt 
 
4. Ronny 
Leeftijd: 47 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 
Heeft acht jaar als straatprostituee gewerkt 
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5. Lola 
Leeftijd: 34 jaar 
Geboorteland: België 
Woonplaats: Antwerpen 
Werkt 12 jaar als straatprostituee 
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