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AI van oudsher Is er In het Schipperskwartier te Antwerpen raamprostitutie. Vanwege een verbed op het "aanzet
ten tot ontucht" mogen de meisjes echter nlet zomaar te kijk zitten en daarom spannen 28 dunne v!trage voor het 
raam. Hoewel het vast niet de bedoeling van de maatregel is, ziet zo'n versluierd doorkijkje er vaak nag spannen
dar uit dan een gewoon schoongewassen raam. Vroeger waren de k1anten In dit havengebied natuurlijk vooral 
zeelui; zl) ontmoenen de prostituees in de zogaheten 'ulu:uipkroegen' waar 21j de duurste drank)es voor de vrou
wen kochten. Maar de haven is verplaatst waardoor de schepen te ver van het Schipperskwartler kwamen te Iig
gen en de kroegen worden nu door andere mannen bezocht. De vrouwen gaan nu zeit wei met een groepje naar 
de schepen toe waar de kapaaln soms 'n oogje In het zeil houdt; zij worden 'kaailoopsters' genoemd. Oak ge
beurt het dat er VTouwen uit Nederland per busje naar Antwerpen worden gehaald am daar op straat of op de 
schepen te werken. 
In de statlonsbuurt staan de vrouwen op straat. Je mag nlet aan de rand van de stoep staan want tippolen Is ver
boden, maar je mag wei aan de ingang van het hotel staan of In het portaal van de woning waar je werkt. Er zijn 
ook vrouwen die -zelfstandlg- alleon of met elkaar, In studio's werken. Dit wordt door de politie 'telefoonprostitu
tie' genoemd omdat de klanten telefonisch afspraken moeten maken. HomoprostitUlie vlnd je in het Stadspark 
terwijl dat oak de 'baan' Is voor mannsn die op zeek ziln naar onbetaalde contacten. 

de politie 
De prostitutiewenen zijn in Seigle ongeveer hetzelfde als in Nederland. Werken als prostltuee is toegestaan maar 
hot is wei strafbaar om geld te verdienen aan de prostitutfe van een ander. Deze wet wordt aehter ook misbruikt 
om via aen achtordeurtja toch de prostituee te treften. Toen de gemecnte Antwerpen vong )aar augustus een aan
tar straten In het Schipperskwartier wilde 'zuiveren', werden de meisjes die het hardst protesteerden gepakt door 
hUrl vrlend te arrosteren als souteneur. 

boerenorganisatie 
Uit kwaadheid op de gemeente die het weer eanS op de prostituees gemunt had, heeft een aantal vrouwen in ja
nuan1988 aen organisatle opgerlcht. De organisatie heet PAYOKE on heeft eon "opvang- en lnformatiecentrum 
voor prostituoes van beider kunne" (oftewal voor vrouwen en mannen) opgazet. De eerste stap van PAYOKE was 
de confrontatie aangaan met de poUtle maar dit keer aan de onderhandelingstafel. PAYOKE stroeft op de lange 
termljn naar de erkennlng van prostltutle als volwaardig beroep. Op de karla termijn wil PAYOKE vooral een ont
moetingscentrum voor prostitu~eszijn waar zlJ door de weak elke mlddag kunnen binneolopen met vragen of pro
blemen over luridische bljstand, ziektevorzekeringen, klnderbescherming en dergellJke. Beginnende prostftuees 
kunnen begeleld worden en vrouwen die willen stoppen met het wer!< krlJgen hulp. De organlsatie wordt gesteund 
door allerlei doskundigen en organisaties. PAYOKE heeft bij de gemeente subsidle aangevraagd om een informa
t1ecampagne te starten over SOA (sexueel overdraagbare aandoenfngen). condoomgebruik en de omgang met 
klanten die protesteren tegem condooms. Bedoeling is dat vrouwen die in het leven staan zeit meewerken aan 
daze kursussen en tips doorgeven aan elkaar. Inmiddels hebben ze al een Aids-folder voor prostituees gemaakt. 
Omdat do prostitutie in Antwerpen wordt teruggodrongen door de stadsvemleuwlng wll de organlsatie aan de 
burgemoestervoorstellen een studiegroep In te stellen die onderzoekt hoe prostitutie en renovatie kunnen samen
gaan' 

Het centrnm bestaat nu al weer aen aantal rnaanclen en draai1 hoel goed. Soms echter is de ontgoocheflng groat 
wanneer zi) veel hulp en steun bleden aan een vrouw dle'dan plots afhaakt en terugstapt In haar oude problema
tische sltuatie. Zo leren de vrljwllligers van PAYOKE mot vallen an opstaan wat er allemaal komi kljkan bl) een der
gellJke organfsatie, terwijl hoel wat prostituees uit Antwerpen en andere delen van Belgle de wag er heen hebben 
gevonden. 

feest 
Op 25 septembor organlseert PAYOKE een groot benefietfeest in de p.e. Arenbergschouwburg, het begint om 
20.15 uur en kost 350 Sfrs. Er werken vele bekencle artiesten aan mee zoals Bart Peeters. 

PAYOKE 
Zlrkstraat 27 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/232.24.40 
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Een klant vermoordde een prostituee omdat hij dacht dat hij door hoerenlopen Aids had opgelopen; nlet blj 
haar...hiJ had haar zelfs nooit eerder gellen! Hij schoot ook nog een willekeurig lemand op straat dood en daar
na zlchzelf. In het zlekenhuls bleek dat hlj helemaal niet besmet was met het Aids-virus. Dil gebeurde in Hamburg 
op 29 maart 1987. Voor een paar pro~1ituees was dit de aanleidlng om een organisatie op te rlchten: 'Solldaritat 
Hamburger Huren' (solidaritelt van Hamburgse hoeren). Zij schreven een open brief om te protesteren tegen de 
manJer waarop journalisten de prostitutie tot zondebok van de Aidsverspreiding maken waardoor de agressle te
gon prostituees wordt aangewakkerd. De organisatie wi! bereiken dat prostituees en ex-prostituees dezolfde rech
ten krlJgen als andere mensen en dat prostitutle als beroep erkend wordt. 

congres 
De Hamburgse groep Is nlet de enige hoerenorganisatie in West-Duitsland; ze bestaan In verschillende grote ste
den zoals Berlijn, Keulen, Bremen, Frdnkfurt, MOnchen, en Neurenberg. Jaarlijks ontmoeten aile organlsaties el
kaar op hun nationale hoerencongres. In november 1987 werd het congres voor de vijfde keer gehouden, dit keer 
in Hamburg. De Rode Draad was erbij als enige buitenlandse organisatie van prostitu6es. Het congres duurde 
drie dagen en or waren ongeveer zeventig prostituees en bondgenoten aanwezig. Onderwerpen van discussle 
waren: hoe je hulp kunt krlJgen als je uit het vak wilt; hoe je een zelfhulpgrocp voor prostltuees kunt opzotten; 
jeugdprostitutie, en Aids. Een advocate gaf uitleg over belastingzaken en hoe je aangifte moet doen bll mishan
daling. 
Ook ward er een demonstraUe gehouden op de Reeperbahn, dat is nlet aileen de prostltutiebuurt van Hamburg 
maar ook het winkelcentrum. Op zaterdagmiddag was het erdan ook stampvol. Lang niet iadera deelnemer aan 
het congres durfde mee ta lopen, maar het was toch nog een hele optocht. Er werdEln folders en condooms ult
gedeeld en spandoeken moogedragen met de tekst "Manner, benOtze Kondome" oftewel 'Mannen, gebrulk toch 
condooms!' Over het algemeen reageerden de mensen op straat heel positlef. De poHtJemannen die het verkeer 
moestan tegenhouden, gingen op een gegeven moment zeUs meehelpen condooms uit te delen. 
Vanwege het succes van de demonstratle ontstond op het congres het idee om aen landel ijke klantenaetie te gaan 
voeran. Kort voor Kerstmis gingen in Bertljn, Hamburg en in neg drie andere steden de hooren verkleed als kerst
engeltjes de straat op om folders en condooms aan klanten uit te deJen. NIE MEHR OHNE, nooit meer zonder, 
stond er op de folders; "bedenk toch eens: aan de ene kant 1,9 gram latex en aan de andore kant dat enorrne ri
sico... Wat wij aanbieden is: genot londer spijtl". De kranten stonden er bel van, 

moeilijk . 
Hoewel in Ouitsland prostitutie niet strafbaar is, wordt het prostituees knap moeUljk gemaakt hun werk te doen.
 
Vrouwen die op straat staan, worden regelmatig door de politle opgepakt en mooton hoge beates betaJen. Con

troles op geslachtsziektes zljn verplicht. De prostituees moeten de test ook nag zeit betalen; In sommige stoclen
 
zoals Berlijn moeten zij zich nu ook elke twee maanden op Aids laten testen.
 
Adverteren zoaJs In Nederland gebeurt, Is In Duitsland onmogeliJk. Er mag geen enkole verwijzing naar (betaal

de) sex in d.e advertentie staan. Teksten als 'trans model' en 'ook op zondag' worden wei geaccepteerd en wor

den ook door de 1<lanten begrepen. Veel kranten vragen voor dit soort advertenties wei dubbele tarievenl Toch
 
moeten veel prostituees het hebben van de advertenties. In Hamburg werken veel vrouwen in een 'studio' (60 OM
 
per dag), aileen of samen met cen ander. ledere dag plaatst zij een advertentle (30 OM per dag) in de trant van:
 
'jong model, 25 jaar, telefoon 1234567, tot 22.00 uur'. Zij wordt zo'n tien keer per uur opgebeld, vertelt dan hoe
 
zij er uit ziet en hoeveel het kost; vervolgens is het afwachten of de klant ook Inderdaad komt.
 
Het Iietst zouden doze zelfstandlg werkende vrouwen in hun advertentle zetten dat z.e allcen safe sex aanbleden.
 
Niet aileen om la~1ige klanten v6er te zijn, maar ook omdat zij daarmee kunnen laten zien dat prostituees hun aan

deelleveren In de strlJd togen Aids. Liliane, een van de oprichters van SolidaritiU Hamburger Huren zegt hlerover:
 
"Het moet elndelljk sens duldelijk zijn dat het de klanten zijn die londer willen, en niet wljllk ken geen vrouw die
 
vrijwillig met een Vreemde zonder condoom neukt."
 

SolldariUit Hamburger Huren
 
c/o Uliane von Ronn
 
Strosemannstrasse 91 a
 
2000 Hamburg 50
 
09-49.40.4393562
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