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Voorwoord

De afbeelding op de titelpagina is een selectie uit het schilderij ‘The Fragility of Peace’ van
Terry Rodgers1. Deze afbeelding lijkt weinig verhullend toch heeft in het kader van dit
onderzoek een diepere betekenis. In eerste instantie ziet men een mooi verzorgd
vrouwenlichaam waarbij de lingerie, de sieraden en het glas, gevuld met wat naar het schijnt
een goede wijn, een ambiance creëren welke wijst op een relatief welvarende positie. In
tegenstelling tot wat de afbeelding doet vermoeden zijn de vrouwen welke in de thesis
centraal staan niet in het bezit van, maar zoekende naar de afgebeelde welvaart. Zij trachten
hun sociaaleconomische positie te verbeteren waarbij ze hun lichaam door middel van
prostitutie inzetten
De titel ‘Weibliche Körper im Fluss des Globalen Kapitalismus’ sluit hier vervolgens
op aan. Ook hier ligt de nadruk op de rol van het lichaam dat wordt ingezet om
sociaaleconomische vooruitgang te kunnen realiseren. Enerzijds verwijst dit letterlijk naar het
vrouwelijk lichaam anderzijds refereert het aan de commodificering van het menselijk
lichaam wat noodzakelijk is om aan de markteconomie deel te kunnen nemen.
De ‘Fluss des Globalen Kapitalismus’ is eveneens voor meerdere uitleg vatbaar.
Letterlijk verwijst het naar wereldwijde stromingen en netwerken die ontstaan als gevolg van
de verspreiding van het neoliberale kapitalisme en het mondialiseringsproces. Een cruciaal
kenmerk van een rivier is, dat hij buiten zijn oevers niet aan grenzen gebonden is en dwars
door landen heen kan stromen, ongehinderd in zijn weg. In hun zoektocht naar welvaart
overschrijden de hier besproken vrouwen eveneens meerdere grenzen zowel op fysiek,
juridisch, mentaal als moreel vlak. Hierbij moet opgemerkt worden dat de vrouwen in
tegenstelling tot de rivier met bepaalde beperkingen te maken krijgen wat hen echter niet
weerhoudt genoemde grenzen te overschrijden. Mijns inziens vertaalt het meanderen van de
Fluss zich in het zoeken van de vrouwen. Zij omzeilen obstakels en maken gebruik van de
geboden mogelijkheden wat niet wil zeggen dat zij voor de gemakkelijkste weg kiezen. Ik heb
ervoor gekozen de titel onvertaald te laten daar dit in mijn optiek krachtiger overkomt.
De onderzoekgroep die ik in Berlijn heb mogen leren kennen bestond uit diverse
vrouwen betreffend hun achtergrond, levenshouding en vooruitzichten. Ondanks hun veelal
zware levens straalden de vrouwen allen een opmerkelijke levenskracht uit. Naarmate de tijd
vorderde en de vrouwen mij niet langer als een indringer zagen, gunden zij me een kijkje in

1

http://www.terryrodgers.com/paintings/id/126/img/164, laatst geraadpleegd: september 2008
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hun leven waarbij zowel voor- als tegenspoed gedeeld werden. Mijn grootste dank gaat
daarom uit naar deze vrouwen. Zonder hun openheid en vertrouwen was het voor mij
onmogelijk geweest deze thesis te schrijven. Op de tweede plaats ben ik het Frauentreff Olga
zeer dankbaar voor de stage- en tevens onderzoeksplek die ik bij hen heb gekregen. De
prettige sfeer, de samenwerking en de hulpvaardigheid van de werkneemsters hebben er mede
voor gezorgd dat ik ondanks enkele emotioneel zware gebeurtenissen volop van mijn
onderzoeksperiode heb genoten. Vervolgens gaat mijn dank uit naar mijn studiebegeleidster
Brenda Oude Breuil. Door haar concrete feedback en pragmatische aanwijzingen is het gelukt
om uit de berg aan informatie uiteindelijk een gestructureerd verslag te creëren. Tenslotte wil
ik mijn ouders en vrienden bedanken voor de ondersteuning en inspiratie welke het
schrijfproces in vele opzichten heeft bevorderd.

Utrecht, september 2008
Linda Roos
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Inleiding
“Alles draait om sex behalve sex: dat draait om macht”. 2

Binnen onze huidige wereld is het mondialiseringsproces meer weg te denken. Hoewel dit
fenomeen vrij abstract en transnationaal van aard is, heeft het directe gevolgen voor de
levenscondities waarin de mens verkeerd. De belangrijkste kenmerken van dit proces uiten
zich zowel in de stromen van handel, kapitaal, ideeën en mensen als in de wereldwijde
verspreiding van het neoliberale kapitalisme. De liberalisering van de internationale handel
gaat gepaard met een verandering in het productiesysteem waarbij de nadruk, in tegenstelling
tot voorheen, niet meer op de productie ligt maar wordt afgesteld op de consumptie. Dit
systeem van flexibele accumulatie stelt eveneens nieuwe eisen aan de marktdeelnemers
waarbij de nadruk op ‘flexibiliteit’ is komen te liggen (Bauman 1998; Ong 2002). Daarnaast
heeft het vrije handelssysteem gezorgd voor de vermarkting van nieuwe goederen als zorg,
liefde, seks en lichaamsdelen. (Parreñas 2005; Brennan 2002; Scheper-Hughes 2002)
De gevolgen van het mondialiseringsproces voor een ieder verschillen. Hoewel de
nationale grenzen lijken te vervagen, worden er nieuwe fysieke en symbolische grenzen
tussen mensen gecreëerd die de mobiliteit, de nieuwe stratificerende factor aldus Bauman
(1998), van de mens beïnvloeden. De wereldwijde machtsverhoudingen veroorzaken
structurele afhankelijkheidsposities en creëren hiermee mondiale vormen van in- en
uitsluiting. Op nationaal en lokaal niveau komt dit tot uiting in vormen van formele- en
informele uitsluiting zoals sociale en ruimtelijke segregatie. Deze vormen van uitsluiting
impliceren beperkingen in de handelingsruimte en agency van een individu en leiden daarmee
tot een verlies aan zeggenschap over het eigen leven. Door depolitisering van de
sociaaleconomische ongelijkheden worden verschillen tussen de globals en locals in stand
gehouden waardoor de marginalen in hun positie worden vastgezet. Uitsluiting gaat hier als
opsluiting gelden. Wat voor de één nieuwe vrijheden brengt, wordt voor de ander een
ongewenst lot. In tegenstelling tot de vrijwillige mobiliteit van de global zullen de mensen
van onderaan de maatschappelijke ladder, door hun sociaaleconomische positie, gedwongen
worden mobiel te zijn.
Een fenomeen waarin deze ontwikkeling scherp is terug te zien, is de prostitutie. Sekse
specifieke problemen voortkomend uit armoede, socialisering, discriminatie en geweld van en
2

http://mokumvonamsterdam.blogspot.com/2007/11/lles-draait-om-sex-behalve-sex-dat.html, laatst
geraadpleegd: september 2008
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tegen vrouwen, hebben de laatste jaren geleid tot de feminisering van de arbeidsmigratie.
Verschillende auteurs waaronder Parreñas (2005), Brennan (2002), Phizacklea (2001) geven
inzicht in de huidige ontwikkelingen die vrouwen dwingen tot migratie om
sociaaleconomische mobiliteit te realiseren waarbij prostitutie dikwijls als migratiestrategie
wordt ingezet. Wie zijn deze vrouwen? Welke situatie trachten zij te ontvluchten? In hoeverre
hebben zij de ruimte om over hun eigen leven te beslissen? Welke mate van participatie
hebben zij binnen de samenleving en welke mogelijkheden hebben zij ter beschikking om hun
levenssituatie te veranderen?
Deze vragen hebben mij geïnspireerd om van maart tot eind mei mijn onderzoek in
Berlijn uit te voeren.
In het wetenschappelijk debat ten aanzien van prostitutie, waarin feministische
theoretici een belangrijke rol spelen, zijn het vooral het onderdrukkingsparadigma en het
sekswerkparadigma welke met elkaar om voorrang strijden. Binnen het eerst genoemde
paradigma wordt de vrouw als slachtoffer gezien van mannelijke dominantie. Deze stroming
zet zich voornamelijk in voor het totale verbod op prostitutie. Het tweede paradigma erkent de
agency van vrouwen werkzaam in dit veld en richt zich op beleidsmatige aspecten die de
situatie van de betreffende vrouwen binnen de maatschappij zouden moeten verbeteren. Haar
aanhangers ijveren voor de legalisering en regulering van prostitutie. Daar deze laatste
stroming steeds meer steun krijgt, lijkt de positie van de prostituee theoretisch acceptabeler te
worden waardoor de mogelijkheden tot sociale vooruitgang eveneens lijken toe te nemen
(Outshoorn 1994). Toch rust er nog steeds een groot maatschappelijk taboe op prostitutie.
Hoewel seksualiteit binnen de huidige geëmancipeerde samenleving een ‘publiek’ onderwerp
is - blijkens de vulgarisering ervan door de media en het internet - wordt deze binnen de
prostitutie nog voornamelijk als afwijkend gezien.
De genoemde paradigma’s zeggen iets over onze morele stellingnamen geldend
binnen de huidige samenleving en welke geïnstitutionaliseerd zijn in wetten, beleid,
hulpverlening et cetera. Deze morele visies zijn in mijn onderzoek van groot belang daar zij
de handelingsruimte en hiermee de positie van de onderzoeksgroep, de prostituees bepalen.
Met dit onderzoek heb ik de omstandigheden willen belichten die het leven van de
straatprostituees, ook vaker aangeduid met de term vrouwen, te Berlijn vormgeven.

§ Gebruikte concepten
Om deze vraagstelling te specificeren en te kunnen operationaliseren heb ik in mijn onderzoek
gebruik gemaakt van het conceptueel kader van Foucault. In het dagelijkse leven zit de mens
9

verankerd in een aantal onzichtbare machtsstructuren die zijn gedrag vormgeven. Deze
machts- of kennisschema’s worden door Foucault regimes genoemd. Zij normaliseren de
machtsrelaties binnen de betreffende samenleving en zijn verankerd in verschillende
instituties. Op basis van verkregen kennis van bepaalde groepen mensen produceren deze
instituties gedragsregels waaraan betreffende ‘groepsleden’ geacht worden zich aan te houden
(Smith 2001: 124).
Het naleven van deze regels wordt tegenwoordig niet meer bewerkstelligd op een
repressieve manier maar gaat uit van moderne vormen van disciplinering. Dit wordt door
Foucault aangeduid met het concept governmentality. Het gaat hierbij om gedragsregels die
mensen aansturen doordat zij zichzelf dwingen deze regels te volgen. Dit interne
disciplineringsmechanisme gaat uit van het ‘niet deviant’ willen zijn ten opzichte van andere
mensen. De vormen van uitsluiting die gepaard gaan met afwijkend gedrag zorgen ervoor dat
de mens zichzelf controleert, reguleert en disciplineert (Smith 2001; Ong 2002).
Hoewel Foucault zich in zijn analyse richtte op het proces van modernisering heeft de
antropologe Aiwa Ong (2002) dit conceptueel kader opgepikt en toegepast op het proces van
mondialisering. Zij onderscheidt drie verschillende regimes, waaronder het markt-, natiestaaten familieregime, die de institutionele context en de machtsstructuren vormen waarin Chinese
transnationale zakenfamilies zich bevinden.
Het marktregime gaat uit van de neoliberale ideologie en de eisen die het
mondialiserende kapitalisme aan de zakenwereld stelt. De belangrijkste eisen die
tegenwoordig door dit regime worden gesteld, zijn flexibiliteit en mobiliteit van zowel
kapitaal, mens en arbeid (Ong 2002: 173).
Het regime van de natiestaat richt zich op het nationale beleid en de daaruit
voortvloeiende regels en eisen die een staat aan haar burgers stelt. Daarnaast is dit regime
eveneens bepalend in de toelatingseisen voor migranten. Dit wordt gedaan om de nationale
grenzen te bewaken waardoor burgerschap voor immigranten een kwestie wordt van
“handling the diverse rules, or governmentality, of host societies” (Ong 2002: 174).
Het derde regime dat Ong onderscheidt is het verwantschapsregime ofwel
familieregime. Dit regime gaat in op de inter-persoonlijke relaties en laat zien hoe aan de
hand van bijvoorbeeld interdependenties, gender- en leeftijdshiërarchie enzovoorts de rol van
het individu binnen de familie wordt bepaald.
Ong (2002) laat zien hoe de eisen en regels die binnen deze drie regimes worden
gesteld, de ruimte waarin de leden van de Chinese transnationale families zich bewegen,
vormen en controleren. Ook laat zij zien hoe de different modalities of governmentality,
10

uitgevoerd door de natiestaat, de familie en de markt, elkaar doorkruisen en daarmee de
handelingsruimte van het individu beïnvloedt. Daarnaast beschrijft ze hoe met name diverse
natiestaatregimes door deze families worden aangewend om een zo optimaal mogelijke
levenssituatie voor de familie te creëren. Ong (2002: 174) noemt deze strategie flexibel
citizenship.

De genoemde regimes zijn eveneens terug te vinden in de levens van de straatprostituees te
Berlijn. Het marktregime heeft invloed op het alledaagse leven van de prostituee omdat zij
seksuele diensten verleent tegen betaling. Deze zakelijke transacties zijn eveneens onderhevig
aan de regels en eisen van de marktwerking. Daarnaast speelt de neoliberale marktideologie
op mondiaal niveau een rol in de toestroom van arbeidsmigranten waarbij er voornamelijk een
beweging van Oost- naar West-Europa is waar te nemen.
Het natiestaatregime geeft invulling aan het nationale beleid ten aanzien van de
prostitutie en bepaalt hierdoor de status van de prostituee. Daarnaast bepaalt het
natiestaatregime de regels en eisen betreffend de toelating van immigranten en in het geval
van de prostitutie de arbeidsmigratie.
Het verwantschapsregime dat Ong hanteert wil ik in mijn onderzoek vervangen door
het regime van de publieke of sociale omgeving. Deze verbreding is noodzakelijk omdat de
straatprostituees voornamelijk in de publieke sfeer werkzaam zijn. De geldende gedragsregels
op dit niveau bepalen mede de maatschappelijke acceptatie van een verschijnsel als
‘straatprostitutie’ en hierdoor de maatschappelijke positie van de prostituee. Daarnaast wordt
de familie juist door het taboe dat nog steeds op dit ‘verschijnsel’ rust in veel gevallen niet
betrokken bij het dagelijkse leven van de straatprostituee.
Op welke manier deze regimes het leven en de handelingsruimte van de
straatprostituees te Berlijn beïnvloeden en hoe de vrouwen met deze regimes hun leven weten
vorm te geven, is de vraagstelling waarop dit onderzoek is gebaseerd.

§ Onderzoekslocatie
Ik heb ervoor gekozen mijn onderzoek in Berlijn uit te voeren daar de turbulente geschiedenis
van de stad en de recente ontwikkelingen op Europees niveau een grote rol hebben gespeeld
(en dit nog steeds doen) in de ontwikkeling en invulling van de huidige genoemde
institutionele context en machtsverhoudingen.
Voor de val van de muur in 1989 was de stad door de strenge grenscontrole tussen
Oost- en West-Berlijn een relatief beschermd gebied. Voor illegale immigranten, criminelen
11

en anderen was het onmogelijk toegang tot Berlijn te krijgen. De aanwezige prostitutie was
voor de politie overzichtelijk waardoor zij een grote mate van controle had. De prostituees
werkzaam in West-Berlijn waren voornamelijk van Duitse afkomst.
Na de val van de muur veranderde deze situatie drastisch. De stad werd nu
geconfronteerd met ‘open grenzen’ waardoor de toegang van personen uit Oost-Europa
mogelijk werd. Dit had een toename in het aantal buitenlandse prostituees, illegale
immigranten en gevallen van mensensmokkel tot gevolg. Door de recente uitbreiding in 20043
en 20074 van het Verdrag van Schengen dat het vrij reizen tussen de deelnemende landen
mogelijk maakt, is de grenscontrole tussen Duitsland en de aanliggende landen als Polen en
Tsjechië nog minder geworden. De (arbeids)migratie vanuit deze nieuwe lidstaten naar
Duitsland respectievelijk Berlijn is hierdoor toegenomen wat eveneens tot uiting komt in de
situatie op de ‘Strich’5. Een tweede aspect dat de keuze heeft beïnvloed om het onderzoek in
Berlijn uit te voeren, is de vrij recente operationalisering van het nieuwe prostitutiebeleid in
2002. Theoretisch heeft dit beleid verandering gebracht in de juridische status van de
prostituees. Hoe dit zich in de praktijk heeft ontwikkeld en welke gevolgen dit heeft gehad
voor de positie van de prostituees heb ik ter plekke onderzocht.
Om mijn veldwerk te verrichten ben ik vanaf eind februari tot en met mei in Berlijn
geweest. Werkend in een soort trefpunt voor prostituees, gelegen aan de Strich kon ik een
direct contact met mijn doelgroep ‘de straatprostituees’ op bouwen. Omdat de 3 regimes waar
ik in mijn onderzoek vanuit ga op verschillende niveaus werken, diende ik mijn
informantengroep uit te breiden met verschillende experts om op die manier een totaalbeeld te
kunnen krijgen. De gehanteerde methoden en de informanten welke aan dit onderzoek hebben
bijgedragen zullen in de volgende paragraaf uitgebreid worden besproken.

§ Informanten en onderzoeksmethoden
Voorafgaand aan het schrijven van mijn onderzoek heb ik geprobeerd met verschillende
prostitutieorganisaties in Berlijn in contact te komen in de hoop van hun expertise gebruik te
kunnen maken en via hen een toegangsmogelijkheid ten aanzien van de onderzoekspopulatie
te vinden. Hoewel hulp werd geboden, bleek het onmogelijk via deze organisaties in direct
contact met onderzoekspopulatie te komen. Moeite een ingang te vinden, besloot ik een open
sollicitatie te schrijven naar het direct aan de Kurfürstenstrasse gelegen ‘Frauentreff Olga’. Na
3

Uitbereiding EU met Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Malta en
Grieks-Cyprus
4
Uitbreiding EU met Bulgarije en Roemenie
5
Deze term wordt gebruikt om de Strassenstrich ofwel de tippelzones aan te duiden.
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een officieel sollicitatiegesprek waarin ik mijn doelstellingen en de werkwijze van het
onderzoek had toegelicht en zij hun verwachtingen ten opzichte van mij kenbaar hadden
gemaakt, kon ik hier gedurende de rest van mijn onderzoeksperiode als ‘quasi’ stagiaire aan
het werk.
Het Frauentreff is zoals de naam reeds doet vermoeden een opvang waar de vrouwen,
werkzaam op de Strich, komen om te rusten en afstand kunnen nemen van hun werk op straat.
Geopend van dinsdag tot en met zaterdag (16-22 uur) wordt er dagelijks een maaltijd
aangeboden en kunnen de vrouwen zich douchen, hun kleding wassen en wordt er
tweedehandskleding uitgegeven. Daarnaast kunnen de drugsprostituees hier hun gebruikte
spuiten en naalden ruilen tegen schoon materiaal. Er is dagelijks een verpleegster aanwezig en
twee maal per week een arts, de medische hulpverlening is gratis en anoniem en vrouwen
kunnen in het geval van juridische problemen één keer per week terecht bij een advocate.
Naast deze verzorging bieden de sociale medewerksters persoonlijk voorlichting en
consultaties aan, gericht op de drugsproblematiek. Per dag zijn er gemiddeld tussen de 30-50
vrouwen die van het Frauentreff gebruik maken. De toegang voor mannen is verboden!
Gezien de locatie en het contact met de vrouwen werkzaam in dit gebied, is dit
Frauentreff een perfect uitgangspunt voor mijn onderzoek gebleken. Wetende dat de
organisatie, als onderdeel van de Drogennotdienst, vooral gericht is op de hulpverlening aan
drugsverslaafde prostituees was ik me ervan bewust dat ik naast mijn onderzoeksproblematiek
ook met een geheel andere problematiek geconfronteerd zou worden. Het was daarom
noodzaak tijdens mijn ‘stage’ een duidelijke afbakening van mijn onderzoekspopulatie en het
onderzoeksgebied in het oog te houden.
Ondanks deze ingang betekende dit niet dat ik nu vrije toegang tot de benodigde
informatie had. Hoewel aardig en geïnteresseerd, waren de vrouwen de eerste periode
terughoudend in het verstrekken van persoonlijke informatie. Zij deden dit wel met de andere
medewerksters, waardoor ik de gespreksstructuren leerde kennen. Na een tweetal weken
vertrouwden de vrouwen mij reeds genoeg om deze gesprekken ook met mij te voeren en zo
nu en dan over meer persoonlijkere dingen te spreken. De eerste weken heb ik een
afwachtende houding aangenomen. Mijn opzet was het vertrouwen van de vrouwen te winnen
zodat zij uit zichzelf naar mij toe zouden komen om hun zaken te bespreken. Voor mij was
het een teken dat ik op de goede weg zat toen Natascha*, een van de Tsjechische vrouwen, na
een bezoek aan haar familie mij vol trots een foto van haar zoontje liet zien. Ze vertelde
enthousiast maar met tranen in haar ogen over hem. Zulke emoties werden overigens niet veel
getoond binnen het Frauentreff Olga. Veel zaken werden met een lach en cynisme afgedaan.
13

In de beginperiode heb ik me vooral gericht op het observeren en de methode van
participerende observatie (PO). Deze laatst genoemde is een veelgebruikte methode binnen de
antropologie waarbij de onderzoeker de wereld (of een bepaalde situatie) vanuit het
perspectief van de onderzoekspopulatie probeert te begrijpen. Dit noemt men een emic
perspective. Dit ‘emic’ perspectief ontstaat doordat de onderzoeker langdurig en intensief
contact onderhoudt met zijn of haar onderzoekspopulatie. Het is hierbij van belang dat de
onderzoeker deelneemt aan dagelijkse activiteiten van de onderzochten in hun ‘natuurlijke
context’. Naast informele gesprekken, die tijdens de participerende observatie als interview
techniek gebruikt kunnen worden, dient de onderzoeker bewust te observeren om zoveel
mogelijk informatie te verzamelen. Dit betreft aspecten welke niet verbaal tot uiting komen.
Hierbij is te denken aan non-verbaal gedrag, situaties en gebeurtenissen en reacties hierop
(DeWalt & DeWalt 2002). Naast het werk in het Frauentreff bood het streetwork, waarbij ik
twee maal per week met een tolk of sociaalmedewerkster van Olga op pad ging om condooms
en informatie aan de vrouwen op de Strich uit te delen, een uitgelezen mogelijkheid tot
observatie en PO. Daarnaast kon ik overdag, voor aanvang van mijn dienst, vanuit de ramen
van het Frauentreff de Strich deels observeren.
Een belangrijk aspect in antropologisch onderzoek en in het participerend observeren
is dat de onderzoekspopulatie toestemt in de deelname aan het onderzoek en zich ervan
bewust is dat de onderzoeker observeert en registreert. Daarnaast dient de
onderzoekspopulatie zich in het kader van informed consent bewust te zijn van de mogelijke
gevolgen die deelname aan het onderzoek heeft of kan hebben. Het is de verantwoordelijkheid
van de antropoloog de nodige informatie te verstrekken zodat de afweging om al dan niet aan
het onderzoek deel te nemen kan worden gemaakt (DeWalt & DeWalt 2002).
Gezien het verloop van de vrouwen in het Frauentreff was het voor mij onmogelijk me
bij iedere nieuwkomer even uitgebreid voor te stellen. Daarnaast speelt het ook een rol dat
veel vrouwen door hun drugsgebruik deze informatie vergeten. Ik heb me werkelijk
afgevraagd hoe hier mee om te gaan en in overleg met de leiding besloten mijn onderzoeksrol
niet steeds weer kenbaar te maken. Daarna heb ik voornamelijk de vrouwen die een directe rol
binnen mijn onderzoek hebben vervuld subtiel doch herhaaldelijk op mijn onderzoeksrol
geattendeerd.
Door mijn aanwezigheid, het tonen van interesse in de vrouwen, ook betreffende
aspecten die in het geheel niets met het onderzoek te maken hadden, het aanschuiven tijdens
het eten en zo verder, groeide het vertouwen en de openheid onder de vrouwen ten opzichte
van mij vrij snel. Naast de vele informele gesprekken heeft mijn aanwezigheid in het
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Frauentreff uiteindelijk geresulteerd in vier interviews met prostituees en diverse formele
gesprekken met nog elf van hen6.
Als onderzoekster werd ik door de vrouwen niet als bedreigend ervaren daar ik
duidelijk kenbaar had gemaakt de anonimiteit van hen te waarborgen. Dit probeerde ik te
benadrukken door de vrouwen hun eigen pseudoniem te laten verzinnen. Deze gefingeerde
namen worden in de thesis gebruikt en zijn allen met een * aangegeven.
Tijdens mijn veldwerkperiode heb ik één moment gehad waarop ik merkte de rol van
sociaal medewerkster te hebben aangenomen. Naast de emotionele en persoonlijke verhalen
van de vrouwen zorgde mijn betrokkenheid, in combinatie met enkele emotionele voorvallen
eerder die week, ervoor dat ik de afstand was kwijtgeraakt. Door Berlijn een korte tijd te
verlaten kon ik wederom afstand scheppen en de rol van onderzoekster geheel innemen.
Door dit directe inzicht in het verschijnsel ‘prostitutie’ wordt je meermaals
geconfronteerd met je eigen waarden en normen die je moet weten te plaatsen en indien nodig
herzien.

Naast de eerder genoemde interviews, observaties en participerende observaties heb ik, om
een dieper inzicht te krijgen in de sociale omgeving waarin de prostituees werkzaam zijn,
enkele buurtbijeenkomsten bijgewoond. Deze pogingen hadden niet altijd het gewenste
resultaat omdat het onderwerp prostitutie niet bij elke bijeenkomst een punt van ongenoegen
was. Het was leuk te zien dat de buurtbewoners zich nog meer zorgen maakten over de
duivenpoep in het U-Bahnstation en het bankje in het park waar nog maar één houtbalk op
lag. Andere bijeenkomsten waren zeer ‘vruchtbaar’ gezien de gevoerde discussies en de mate
van informatie. De heftigheid van de discussie maakte de registratie van de informatie in
sommige gevallen moeilijk door de ruis die dit met zich meebracht.
Daarnaast heb ik, om een breder inzicht te krijgen in het gehanteerde prostitutiebeleid,
een literatuurstudie gedaan naar het ‘Prostitutionsgesetz’ (hierna: Prost.G.) en
informatiebijeenkomsten georganiseerd door prostitutieorganisaties bezocht. De informatie
die hier werd gegeven, noteerde ik in notitieschrift waarna ik dit thuis verder heb uitwerkt.
Daarnaast heb ik geprobeerd door middel van expert interviews de kennis betreffende dit
beleid te specificeren. In het interview met het afdelingshoofd van het Landeskriminalamt
(LKA)7 werd de opname van het gesprek helaas geweigerd. Toch heb ik ook hier veel data

6

precieze data zal niet altijd vermeld kunnen worden daar veel informatie uit informele gesprekken komt.
Het gaat hier om de Kriminalpolizei (Kripo), de recherchedienst welke onderverdeeld is in gespecialiseerde
eenheden. De eenheid welke zich op prostitutie richt is afdeling 22

7
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verkregen. De zes interviews met de experts zijn voor het grootste deel vastgelegd op tape
waardoor alle informatie is behouden. De diverse formele en informele gesprekken met
experts zijn vastgelegd door middel van notities.

§ Vooruitblik
In het tweede hoofdstuk zal ik beginnen met een korte uitleg over de (historische)
ontwikkeling van de stad Berlijn. Ik heb dit stuk geschiedenis in mijn schrijven opgenomen
omdat ik op die manier denk een inzicht te kunnen geven in de mondiale en nationale
ontwikkelingen die de stad hebben vorm gegeven. Daarnaast zal er aandacht worden besteed
aan het gehanteerde prostitutiebeleid van vóór de operationalisering van het Prost.G. in 2002
en zullen de drie belangrijkste Strich-bereiken kort worden besproken. Om een inzicht te
krijgen in mijn onderzoekspopulatie zal er op de Kurfürstenstrasse iets dieper worden
ingegaan. Dit als kennismaking met zowel de vrouwen als de locatie. In de daarop volgende
hoofdstukken zullen de drie regimes worden besproken. Hoofdstuk drie zal laten zien hoe de
neoliberale marktideologie en de hieruit voortvloeiende marktwerking zowel op macro als
micro niveau de prostituees tot bepaald gedrag dwingt. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier
ingegaan op het nationale beleid ten opzichte van zowel arbeidsmigratie als de prostitutie en
wat dit betekend voor de vrouwen. Het vijfde hoofdstuk zal dieper ingaan op de sociale
relaties die het leven van de prostituee beïnvloeden. Hierbij zal aandacht worden besteed aan
de verschillende aspecten uit de sociale omgeving van de vrouwen op de Strich. Tenslotte zal
ik mijn scriptie afsluiten met een conclusie waarin ik zal laten zien hoe de verschillende
regimes op elkaar ingrijpen en zo het leven van de straatprostituees te Berlijn vormgeven.
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Hoofdstuk 2: De Geschiedenis en ontwikkelingen in Berlijn.

Het beeld van Berlijn anno 2008, als ‘ein wichtiger Mittelpunkt der Politik, Kultur, Medien
und Wissenschaft in der Europäischen Union’8 staat in schril contrast met de situatie waarin
de stad zich na de Tweede Wereldoorlog bevond. Direct na de capitulatie van Duitsland werd
de stad Berlijn opgedeeld in vier sectoren die onder bevoegdheid kwamen te staan van
enerzijds de Amerikanen, de Britten en de Fransen en anderzijds de Sovjet Unie. De door de
oorlog verwoeste stad werd hiermee tevens het brandpunt van de koude oorlog. Na een
mislukte poging van de Russen de gehele stad te annexeren, werden in 1949 de
Bondsrepubliek Duitsland (BRD) met de nieuwe hoofdstad Bonn, en de Duitse
Democratische Republiek (DDR) met als hoofdstad Oost-Berlijn gesticht.
De rellen, opstanden en stakingen die tijdens de jaren vijftig van de twintigste eeuw
veroorzaakt werden door de economische problemen in het Oosten, hadden massale
migratiepogingen van Oost naar West tot gevolg en leidden in 1961 tot de bouw van de
beruchte ‘muur’. De deling gold daarmee niet enkel meer op politiek, economisch en
ideologisch vlak maar was nu ook geografisch een feit. Verschillende ontwikkelingen binnen
Oost-Europa (zoals de teloorgang van het communistische blok), welke ik hier niet verder zal
behandelen, hadden in november 1989 de val van de muur tot gevolg.
In 1990 werd Duitsland officieel herenigd. Hoewel Berlijn wederom tot hoofdstad van de
herenigde Bondsrepubliek Duitsland werd benoemd, keerde de regering hier pas in 1999
terug.
Daar waar de vele bezienswaardigheden voor de toerist de enige verwijzing naar het
verleden van de gedeelde stad zijn, blijkt de bevolking van Berlijn nog dagelijks met de
gevolgen van deze geschiedenis geconfronteerd te worden. Hoewel er van ruimtelijke
segregatie geen sprake meer is, heeft het veel moeite gekost de twee delen ook op
maatschappelijk en economisch vlak met elkaar te verenigen. Na de val van de muur werden
er door het Westen vele miljoenen geïnvesteerd om de situatie in het armere Oosten te
verbeteren. Op economisch gebied had heel Berlijn het echter zwaar. Hoewel Oost-Berlijn
een van de belangrijkste productie steden van de DDR was, bleef hiervan na de val van de
muur weinig van over. Vele fabrieken en staatsbedrijven werden gesloten wegens ouderdom
en het feit dat zij niet zouden kunnen concurreren naar kapitalistische maatstaven. Dit

8

http://www.sehenswuerdigkeiten-berlin.de/, laatst geraadpleegd: september 2008
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betekende een enorm verlies aan banen. Tot op heden is daarvoor nog niet veel vervangende
arbeid gecreëerd.
West-Berlijn, ten tijde van de splitsing een enclave, was industrieel gezien niet zeer
aantrekkelijk. Met behulp van nationale subsidiegelden, die door beide delen van Berlijn
werden ontvangen, werd West-Berlijn omgevormd tot ‘a showcase of consumerism’
(Dempsey 2005 9) en daarmee tegenhanger van het communistische Oosten. De economische
klap die het Oosten na de hereniging te verduren kreeg, kon hierdoor niet door het Westen
worden opgevangen. Daarnaast werden de eerder genoemde subsidiegelden voor een groot
deel opgeheven. De economische herstructurering is nog altijd in volle gang. Dit is een lange
termijn proces, hetwelk de welvaart van de stad duidelijk beïnvloedt.
Tegenwoordig is de economische situatie van Berlijn nog niet veel beter. Naast de
invloed van het verleden spelen hier ook contemporaine aspecten mee. Door de mondiale
concurrentie worden bijvoorbeeld veel bedrijven naar Oost-Europese landen verplaatst, waar
de lonen en de bedrijfskosten lager zijn. Met het verdwijnen van de bedrijven neemt de
werkgelegenheid verder af. Eind 2006 telde Berlijn 277.211 werklozen10. Net als vele andere
metropolen verkeert de stad in schulden. In 2001 geraakte Berlijn in een diepe financiële
crisis waardoor de stad failliet ging. Tegenwoordig staat zij onder curatele (Dempsey 2005).
Naast de vele toeristen die de stad jaarlijks trekt, telt Berlijn ongeveer 3.5 miljoen
inwoners, waarvan grofweg 477.000 mensen van niet-Duitse afkomst zijn11. Deze laatste
groep vertegenwoordigt 185 verschillende nationaliteiten. Ondanks de Oost-West
migratiestop na de bouw van de muur, dateert een significante groep migranten uit de jaren
vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Door de economische voorspoed, ook wel het
‘Wirtschaftswunder’ genoemd en de herbouw van de door de oorlog verwoeste stad, waren er
extra arbeiders nodig. Deze werden van buitenaf gehaald. De BRD trok voornamelijk
gastarbeiders vanuit Turkije en Italië aan en de DDR arbeiders uit andere Oost-Europese
landen, zoals het voormalige Joegoslavië en de Sovjet Unie. Daarnaast resulteerden de val van
de muur en de recente ontwikkelingen op Europees niveau voor een toename aan niet-Duitse
migranten die gedurende deze laatste decennia hun intrek in de stad namen12.

9

http://www.iht.com/articles/2005/05/01/news/mayor5.php?page=2, laatst geraadpleegd: september 2008
http://www.statistik-berlin.de/framesets/berl.htm, laatst geraadpleegd: september 2008
11
http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/, laatst geraadpleegd: september 2008
12
Ibid.
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§ 2.1 Stedelijke marginalisering
De hereniging van Duitsland had een nieuwe samenstelling van de bevolking tot gevolg. De
Ossies en Wessies, die door de deling tot elkaars ‘ander’ waren geworden, dienden nu weer
als één volk te fungeren. Dit betekende eveneens dat de welvaart die het Westen had gekend
nu met het armere Oosten moest worden gedeeld. Voor de westerse bevolking betekende dit
een dreigende toename van concurrentie. De collectieve goederen dienden te worden
herverdeeld over de bevolking. Dit leverde echter problemen op daar de Duitse bevolking
door haar geschiedenis geen ‘verbeelde gemeenschap’ ofwel natie vormde waardoor de
‘ander’ geen, dan wel minder, recht op de genoemde goederen had die de staat kon leveren
(Wimmer 2002). In Berlijn, waar deze nieuwe situatie eveneens werd gekenmerkt door
toenemende werkloosheid en armoede, ontstond een hevige competitiestrijd om de middelen
die nog wel voorhanden waren. Voormalige West-Berlijners zijn ook tegenwoordig nog van
mening ‘dat de Ossies hun banen kwamen inpikken’.
Voor de Oost-Berlijners had de hereniging nog andere gevolgen. Naar westerse
maatstaven waren hun diploma’s minder waard waardoor zij economisch in een nog minder
favorabele positie terechtkwamen. Veel van hen zijn daarna niet financieel in staat gebleken
om zich bij- of om te scholen waardoor het nog moeilijker, zoniet onmogelijk, werd uit deze
economische onderpositie te geraken. Binnen de herenigde stad begonnen nu nieuwe,
sociaaleconomische scheidslijnen te ontstaan. Een fenomeen welk zich volgens Bauman
binnen heel de postmoderne samenleving voordoet en waarbij de unwanted co-citizen als
vijand wordt gezien. “The walls built once around the city now criss-cross the city itself, and
in a multitude of directions” (Bauman 1998: 48).
De reeds aangeduide aspecten als de mondiale herstructurering van het kapitalisme, de
internationale arbeidsmarkt en de groei van de kenniseconomie hebben eveneens geleid tot
‘the modernisation of misery’ zoals Wacquant (1999: 1640) het beeldend benoemt. In de
moderne maatschappij heeft zich, volgens Wacquant, een nieuw regime ontwikkeld van
stedelijke ongelijkheid en marginaliteit, waarbij er een groep nieuwe rijken is ontstaan en een
grote groep armen. Voor deze laatste groep lijkt een verbetering van hun situatie niet in het
verschiet. De nationale armoede reageert volgens Wacquant immers niet meer, zoals vroeger
veelal het geval was, op macro economische ontwikkelingen. Ze wordt in stand gehouden
door ongelijkheid in de economische mogelijkheden van verschillende groepen. Daarnaast is
te zien dat deze armoede veelal gelokaliseerd is in bepaalde gebieden en wijken van de
steden, waardoor de rest van de stad ervan ‘verschoond’ blijft. De stigmatisering en
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criminalisering welke gepaard gaan met deze ruimtelijke segregatie, zullen volgens Wacquant
de agency van deze bevolkingsgroepen enkel verder belemmeren.
‘[A]uch ohne Mauer is Berlin eine geteilte Stadt’ zo stelt Ulrich Paul (2007), zich
baserend op de studie Monitorings soziale Stadtentwickelung (beter bekend als Sozialatlas).
Hij doelt hiermee op de toename in armoede en de groeiende kloof tussen arm en rijk. Men
hoeft de achterstandwijken niet eens op te zoeken om hiermee geconfronteerd te worden. De
gevolgen zijn ook op straat te zien. Het meest duidelijke voorbeeld van de sociale
verpaupering vond ik in de metrostations en parken. De stations zijn ontmoetingsplekken voor
voornamelijk mannen die (overdag) niets te doen hebben. Het drukst bezochte station is het
Kottbusser Tor. Hier verzamelen zich dagelijks zo’n twintig tot dertig man van diverse
leeftijden, die de inhoud van hun leven in een flesje Sternburgerbier (Sterni) proberen te
zoeken. Liggend en hangend tegen de muren, in groepjes kletsend, tollend op hun benen,
brengen zij in deze metro stations de ene na de andere dag door in hun eigen wereldje.
Opvallend is dat ze geen voorbijgangers aanspreken om te bedelen.
Daarnaast uit de armoede zich ook minder aan de oppervlakte. De gaar- en
soepkeukens in Berlijn blijken het tegenwoordig steeds drukker te krijgen. Naast daklozen
komen ook steeds meer arme mensen, die leven van een uitkering of van een minimaal
inkomen, hier hun maaltijd halen. In een gesprek met Bernd13, een vrijwilliger van het
‘MitwochsInitiatief’, kwam naar voren dat er tegenwoordig steeds meer buurtbewoners de
speciaal georganiseerde woensdagavonden bezoeken, waar zij gratis eten en
tweedehandskleding kunnen krijgen. Dit initiatief, opgezet voor de prostituees en
drugsverslaafden uit het gebied, moet nu door de grote toestroom van anderen dan de
oorspronkelijke doelgroep, haar toegangsregels aanpassen. Tot 21.30 uur is nu de avond voor
de prostituees gereserveerd, daarna kan iedereen binnen om gebruik te maken van de
voorzieningen.
Daarentegen wordt de stad steeds aantrekkelijker voor de nieuwe mobile elite, of zoals
Bauman (1998) hen noemt, de globals. Zij zijn op zoek naar nieuwe uitdagingen en
ervaringen. Met deze potentiële huurders in het vooruitzicht worden veel oude huizen en
gebouwen gerenoveerd. Deze lucratieve business zorgt ervoor dat huren in sommige gevallen
zelfs tot 200 procent worden verhoogd. Voor de oude bewoners is dat niet meer te betalen,
waardoor zij gedwongen worden deze wijken te verlaten. Dit lijkt een passende illustratie van

13

Interview: 23 april 2008, Berlijn
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Bauman’s vaststelling dat “Those ‘low down’ happen time and again to be thrown out from
the site they would rather stay in” (Bauman 1998: 86).

§ 2.2 Prostitutie in Berlijn
Een belangrijke Berlijnse groep, die reeds decennia lang slachtoffer is van allerlei vormen van
maatschappelijke, economische, sociale uitsluiting en marginalisering, zijn de prostituees.
In Duitsland werd ‘das Prinzip der unter Polizeiaufsicht legalen, sonnst aber strafbaren
prostitution’14 in het jaar 1927 opgeheven. Er werd een nieuwe wet aangenomen die de
verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) moest tegengaan. De
prostituees, bestempeld als risicogroep in de verspreiding van ziekten, werden verplicht
maandelijks medische controles te ondergaan. Prostitutie was daarmee in Duitsland niet
officieel verboden maar werd gezien als een ‘sittenwidrige und sozialschädliche Tätigkeit’ 15.
Deze benadering van het verschijnsel heeft tot aan de operationalisering van het Prost.G. in
2002 de levenssituatie van de prostituees in Duitsland bepaald.
Een uitzondering hierop vormde het verdeelde Berlijn na de Tweede Wereldoorlog.
Naast een verschil in ontwikkeling op zowel economisch, ideologisch en maatschappelijk
vlak, uitte de tweedeling zich ook in de benadering ten aanzien van de prostitutie. In de
christelijke BRD bleef de benadering van prostitutie zoals hierboven beschreven,
gehandhaafd. In de DDR werd de prostitutie verboden omdat deze ‘activiteit’ niet overeen
kwam met het mensbeeld en het idee van sociale orde welke binnen het socialistische Oosten
de boventoon voerden. Werd men betrapt op een aan prostitutie gerelateerde activiteit, dan
kon de straf oplopen tot vijf jaar gevangenisstraf. Toch bleef prostitutie ook binnen de DDR
aanwezig.
Zoals deel twee uit de driedelige documentaire Sex im Sozialismus van Kerstin
Mauersberg (2007) laat zien, was juist de prostitutie een manier voor Oost-Duitse vrouwen
om snel, relatief veel ‘Westgeld’ te verdienen. Zij boden hun diensten, ‘Ostsex’, voornamelijk
aan westerse zakenmannen, en dus voor ‘Westgeld’, aan. Daarnaast werden de vrouwen door
de Stasi, al dan niet door strafdreiging gedwongen, binnen de spionage ingezet om door
middel van hun ‘diensten’ inlichtingen uit het Westen te winnen.
Na de hereniging van Duitsland werd de benadering die prostitutie als legaal doch
‘sittenwidrig’ beschouwde, weer in heel het land gehanteerd, zo ook in Berlijn. De prostituees
dienden belasting te betalen over hun inkomsten maar hadden in tegenstelling tot andere,
14
15

http://www.bmfsfj.de/doku/prostitutionsgesetz/0201.html, laatst geraadpleegd: september 2008
Vertaling: een onzedelijke en sociaalschadelijke handeling
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‘zedelijke’ werknemers, geen recht op sociale voorzieningen als verzekeringen, pensioen en
recht op omscholing. Door het onzedelijke karakter van de zakelijke overeenkomst tussen
cliënt en prostituee werd deze niet erkend en was zij juridisch ongeldig.
Het was de vrouwen toegestaan als zelfstandig ondernemer te werken, maar daar stond
tegenover dat bordelen verboden waren. Dit verbod was gebaseerd op het idee dat bordelen
mogelijkerwijs goede arbeidsomstandigheden konden bieden waardoor de vrouwen gesteund
zouden worden in hun ‘wens’ als prostituee te werken. Bemoeienis van derden, bijvoorbeeld
bordeelhouders en pooiers, die de positie van een prostituee kon verbeteren, werd gezien als
bevordering van de prostitutie en was hiermee strafbaar. Volgens Alexander (1996: 201)
kwam het regelmatig voor dat bordelen die een hygiënische en discrete omgeving boden,
werden gesloten terwijl bordelen met zeer slechte arbeidsomstandigheden inofficieel
getolereerd werden.

De benadering van de prostitutie bleef in de twintigste eeuw binnen Duitsland dus vrij stabiel.
Toch verscheen het onderwerp ‘prostitutie’ vanaf de jaren zeventig in de meest postindustriële
democratieën op de politieke agenda. De redenen hiervoor waren de groei van het
internationale toerisme, de toename in migratie, de exponentiële groei van de internationale
seksindustrie en de veranderde seksuele waarden in het Westen. Het politieke belang van de
hernieuwde aandacht werd in de jaren tachtig versterkt door de gevaren die de opkomende
ziekten als HIV en aids met zich meebrachten (Outshoorn 2004). Opvallend aan deze tijd is
de rol die NGO’s in het politieke debat gingen spelen. Ook in Berlijn diende de eerste
hurenbewegung zich aan. De strijd tegen de verspreiding van HIV zorgde ervoor dat de
verschillende prostitutieorganisaties door de overheid werden gesubsidieerd. Naast de
preventieve maatregelen gingen de organisaties zich ook richten op het verbeteren van de
situatie waarin de prostituees verkeerden.
Een belangrijk punt van kritiek was de dubbele standaard die binnen het beleid ten
aanzien van prostitutie gehanteerd werd. Het denken vanuit de idee ‘Sittenwidrigkeit’ had
enkel gevolgen voor de vrouwen terwijl hun cliënten buiten schot bleven. Daarnaast was ook
het feit dat de overheid belastingen inde van de prostituees, terwijl zij niet erkend werden en
geen rechten hadden, een veel gehoorde kritiek. De staat fungeerde hier in de ogen van velen
als pooier, een ‘functie’ die volgens het beleid strafbaar was. Door een publiek debat trachtte
de hurenbewegung het verschijnsel ‘prostitutie’ binnen de samenleving acceptabel te maken
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en hiermee te decriminaliseren. Hierdoor zouden de gronden om prostituees van bepaalde
rechten uit te sluiten, kunnen worden weggenomen 16.
Eén van de resultaten van het hierdoor gestimuleerde publieke debat, was dat in 2001
de verplichte lichamelijke medische controles werden afgeschaft. Deze werden door de
vrouwen en prostitutieorganisaties als vernederend ervaren en hadden tot dan toe geen
gezondheidsvoordelen bewezen. Met het opheffen van deze eis ten aanzien van de prostituees
werd eveneens een eerste stigma, dat van gezondheidsrisicogroep, opgeheven. Hoewel dit in
theorie was bedoeld om de agency van de vrouwen te bevorderen, leidde het er in de praktijk
toe dat de cliënten de geboden seksuele dienstverlening steeds vaker zonder condoom gingen
eisen; een probleem dat ook tegenwoordig nog actueel is.
Het belangrijkste resultaat echter, dat in 2001 werd behaald, was de herziening van het
beleid ten aanzien van de prostitutie. Het nieuwe Prost.G. werd in januari 2002
geoperationaliseerd. De inhoud van dit nieuwe prostitutiebeleid, alsmede zijn betekenis voor
de positie van de prostituees, zullen in hoofdstuk vier verder worden uitgewerkt.

§ 2.3 Auf’m Strich: gelokaliseerde sexscapes
Het aantal prostituees in Berlijn wordt tegenwoordig tussen de 4000-6000 geschat. Er zijn
verschillende vormen van prostitutie te onderscheiden. De vrouwen zijn werkzaam binnen
bijvoorbeeld de escortservice, bordelen, sauna’s en massagesalons of werken als zelfstandig
ondernemer vanuit huis of in de straatprostitutie. De komst van het Prost.G. in 2002 heeft,
door de legalisering van bordelen, een verschuiving van de outdoor prostitutie naar de indoor
prostitutie teweeg gebracht. Het percentage straatprostituees wordt tegenwoordig rond de drie
procent geschat. Naast enkele mannelijke prostituees (Stricher) handelt het hier voornamelijk
om vrouwen.
Berlijn is naast Rostock de enige stad in Duitsland waar prostitutie niet gebonden is
aan tolerantiegebieden of uit bepaalde gebieden geweerd wordt door middel van een lokaal
verbod: de Sperrbezirken. Toch heeft de straatprostitutie zich op drie belangrijke bereiken
geconcentreerd (zie plattegrond 1: Strich-bereiken te Berlijn). Deze drie Strich-bereiken
verschillen onderling zeer van elkaar zowel betreffende de omgeving als de vrouwen die er
werkzaam zijn.
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De Strich aan de Oranienburgerstrasse staat bekend als ‘Barbie-Strich’ en is de meest recente
binnen Berlijn. Niemand, evenmin het afdelingshoofd van het LKA 22 17, wist met zekerheid
zeggen vanaf welk moment de prostitutie daar deel van het straatbeeld is gaan uitmaken.
Duidelijk is echter dat de straatprostitutie zich hier, juist omdat dit gebied in het voormalige
Oost-Berlijn ligt, zich pas na de val van de muur heeft kunnen ontwikkelen. Gelegen op tien
minuten lopen van de Alexanderplatz ligt deze Strich in een druk bezocht toeristengebied. De
vrouwen staan veelvuldig voor de ingangen van de aanwezige cafés, restaurants en
cocktailbars in deze straat. Zij staan ongeveer 50 tot 100 meter van elkaar en spreken de
voorbijgangers, potentiële klanten direct aan: “komm dan mach ich’s dir”. In de laatste weken
van mijn verblijf in Berlijn zag ik tijdens observaties dat het aantal vrouwen was toegenomen
en dat de Strich zich uit had gebreid tot de Hackescher Markt.
De term ‘Barbie-Strich’ is terug te voeren op de eenheid in het uiterlijk van de
aanwezige vrouwen. De 20- tot 30-jarige vrouwen hebben een zeer verzorgd uiterlijk. Onder
hun lange, zwarte of blonde haren dragen zij een dikke laag make-up. De lak en lederen
korsetten, die de vrouwen op hun strakke jeansbroeken dragen, en de immens hoge
hakkenschoenen accentueren de vrouwelijke welvingen die zo kenmerkend zijn aan ‘Barbie’.

De tweede Strich is gelegen aan de Strasse des 17. Juni welke van de Brandenburger Tor
westwaarts loopt en in het voormalige West-Berlijn ligt. Ook de vrouwen die hier werkzaam
zijn, zien er allen zeer verzorgd uit. Hoewel ze qua uiterlijk zeer divers zijn, kan er in het
algemeen worden gezegd dat deze vrouwen zeer wulps en vrouwelijk overkomen. Het betreft
hier voornamelijk de al iets oudere, rijpere vrouwen. Uit gesprekken met enkele experts en
vrouwen van de Kurfürstenstrasse blijkt deze Strich nog een ander bijzonder kenmerk te
hebben. De vrouwen die hier werken, doen dit zonder pooier en zorgen ervoor dat hun Strich
van pooiers verschoond blijft. Nieuwelingen zijn welkom mits ze ‘zelfstandig’ zijn. De
vrouwen die hier werken, zijn voornamelijk van Duitse afkomst. De reden hiervoor is dat
MigrantInnen door een gebrek aan eigen connecties en mogelijkheden vaak onder toezicht
van een pooier komen te staan. Hoe divers de vrouwen ook lijken, zij vormen een hechte
groep in de verdediging van hun Strich.

De derde belangrijke Strich is die aan de Kurfürstenstrasse, tevens het ‘bereik’ waar ik me in
mijn onderzoek op heb gericht. In de volksmond staat dit gebied bekend als de
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‘Drogenstrich’, in verband met de aanwezige aan heroïne verslaafde prostituees. Deze Strich
laat een duidelijk contrast zien met de twee eerder beschreven ‘bereiken’. Gelegen in een
woonwijk buiten de toeristengebieden trekt hij andere klanten. De vrouwen die hier werkzaam
zijn, laten een tweede verschil zien. Op het eerste gezicht lijkt het een bonte mengeling van
verschillende vrouwen van uiteenlopende leeftijden, nationaliteiten en met een zeer divers
uiterlijk. Ook de straat lijkt minder gestructureerd als de Oranienburgerstrasse. Sommige
vrouwen staan alleen, wachtend op hun clientèle terwijl andere vrouwen al kletsend in
groepjes op de stoeprand staan te wachten. Hoewel deze Strich zeer duidelijk laat zien dat er
niet zoiets bestaat als ‘dé prostituee’, kon ik na enkele weken observatie en contact met de
vrouwen, hen grofweg in zes categorieën verdelen.

§ 2.4 Bordsteinschwalben
Op de Kurfürstenstrasse (zie plattegrond 2: Kurfürstenstrich) zijn twee groepen prostituees
binnen de leeftijdscategorie 35 tot 60 jaar te onderscheiden. De eerste groep staat op de
Kurfürstenstrasse zélf en bestaat voornamelijk uit onopvallende vrouwen, die zichzelf
omschrijven als ‘gewone huisvrouwen’. Het zijn normaal ogende vrouwen die weinig tot geen
make-up dragen. Ze zijn decent, wellicht een beetje saai gekleed en houden er niet van op te
vallen. Birgitte* vertelde dat zij zich met opzet zo kleedde om als normale vrouw over te
komen. ‘Een deel van de cliënten wil nu eenmaal niet gezien worden met een sloerie’. Bij hen
valt het niet zozeer op dat zij prostituee zijn, waardoor de vrouwen zich vrijer kunnen
bewegen. Een ander aspect dat mijn inziens de kledingkeuze van deze groep vrouwen mede
bepaalt is hun postuur waarin de vergane levensjaren verankerd liggen.
De tweede groep vrouwen uit deze leeftijdscategorie staat in de Genthinerstrasse, een
zijstraat van de Kurfürstenstrasse. Ook deze groep vrouwen kan men bestempelen als het type
‘huisvrouw’, maar dan wel de pittige versie. Ook deze vrouwen dragen niet veel make-up,
doch verven hun haar en gaan overwegend uitbundig doch decent gekleed. Zij besteden meer
aandacht aan hun uiterlijke presentatie waardoor zij meer zelfverzekerd en avontuurlijker
overkomen. Uitzonderingen binnen deze groep zijn Paula*, die gekleed gaat in enkel een
bodystocking en haarband, en de iets jongere Sofie*, een transseksueel die zich eveneens bij
deze groep heeft gevoegd. Zij schuwt niet haar nieuw verworven lichaamsdelen te tonen.
Ook op Kurfürstenstrasse zijn een aantal ‘Barbies’ aanwezig. Zij staan voor het
gemeenschapshuis van de ‘12 Apostel Gemeinde’ en werken voornamelijk ’s avonds en ’s
nachts. Deze groep bestaat uit ongeveer zeven jonge vrouwen tussen de 18 en 31 jaar.
Gekleed in kleurige lingerie, zwarte netkousen, hoge leren laarzen en lak of lederen korsetten
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doen zij inderdaad denken aan de eerder beschreven ‘Barbie-Strich’. Toch is de eenheid in
uiterlijk hier niet zo sterk terug te zien. De vrouwen dragen verschillende kapsels, veel of
weinig make-up, piercings, zijn zonnebankbruin of juist niet en variëren veel met kleur en
kleding. Dit stukje ‘Barbie-Strich’ lijkt hierdoor minder strak georganiseerd en minder
professioneel.
Een vierde groep op de Kurfürstenstrasse zijn de jongere vrouwen tussen de 18 en 30
jaar. Zij onderscheiden zich van de ‘Barbies’ door hun alledaagse, doch sportieve kleding.
Gekleed in jeans, H&M kleding en veelal sportschoenen of sneakers behoren zij tot het type
‘girl next door’. Ook dit is een zeer diverse groep vrouwen. Opvallend was dat er eind april
een week lang een aantal ‘alternatieve’ vrouwen uit de punk scene in de Kurfürstenstrasse
aanwezig waren. Hoewel ook deze jongere vrouwen veelvuldig alcohol en andere soorten
drugs nuttigen, reken ik de drugsprostituees tot een vijfde groep.
Deze vijfde groep bestaat uit verslaafde prostituees. Je zou de groep eigenlijk kunnen
opsplitsen in een groep vrouwen die in een slechte lichamelijke conditie verkeren en een
groep vrouwen die ondanks hun drugsgebruik nog een redelijk elegante indruk weten te
maken. Opvallend aan deze gehele groep is dat ongeacht hoe warm het wordt, zij hun armen
en benen door lange mouwen en broeken of rokken bedekken. Dit viel me op in de laatste
weken van mei, waarin de temperatuur overdag tegen de dertig graden liep en ik het in mijn
hemd en kortere broek nog maar net wist uit te houden. Hoewel ik me in mijn onderzoek niet
zozeer op deze groep vrouwen zal richten, zijn zij toch van belang voor de condities en het
uiterlijk van de Strich.
Een voor mijn onderzoek zeer belangrijke groep prostituees zijn de MigrantInnen
(vrouwelijke migranten). De onderverdeling van deze groep is voornamelijk gebaseerd op
nationaliteit, omdat deze vrouwen onderling een zeer hechte groep vormen. De groep
vrouwen die nog niet zo heel lang in dit gebied aanwezig is, zijn de Bulgaarse vrouwen. Zij
staan op de hoek voor het LSD, een seksshop met de naam ‘Love, Sex and Dreams’, en in de
Potsdammerstrasse. Het zijn voornamelijk donkerharige vrouwen tussen de ‘18’ en 50 jaar
waarbij het merendeel toch tussen de 20 en 25 jaar lijkt. Van een afstandje valt dit verschil in
leeftijd niet direct op maar komt men dichterbij dan is het verschil af te lezen aan de
vermoeide gezichten van de oudere vrouwen en de onschuldigheid die uitstraalt van de jonge
meisjes.
Beide leeftijdsgroepen dragen naast een dikke laag make-up, een zelfde soort kleding
als de eerder beschreven ‘Barbies’. Toch maken deze vrouwen een andere indruk door het
verschil in presentatie. De highheels zijn net niet zo hoog als die door de ‘Barbies’ gedragen
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en de korsetten en jacks zijn veelal van nep leer- of lakwerk. Ook in de lingerie is het
kwaliteitsverschil af te lezen. Daarnaast zijn de vrouwen verbaal zeer luidruchtig aanwezig
waardoor de gehele presentatie, in vergelijk met de Barbies, minder elegant overkomt. Van
deze groep vrouwen zijn er maar enkelen die het Duits een beetje begrijpen. Het vocabulaire
van de meesten bestaat enkel uit de woorden 'blasen' en 'ficken', zo ontdekten we tijdens het
streetwork.
De Poolse en Tsjechische vrouwen vallen naast de Bulgaarse vrouwen eigenlijk niet
op. Het betreft een groep van tussen de 20 en 30 jaar die qua uiterlijk en voorkomen vrij rustig
is. Zij staan voornamelijk aan de Froben- en Bülowstrasse. De vrouwen zijn netjes verzorgd
en zien er, in tegenstelling tot de ‘sportievere’ groep Duitse vrouwen, zeer meisjesachtig uit.
Lentegeel, lentegroen, roze en pastel kleuren worden, naast de zo nu en dan rood leren
minirok, het meest gedragen. Deze vrouwen beheersen de Duitse taal redelijk en lijken zich
goed aan de omgeving aan te passen. Opvallend aan deze groep is de opgewektheid die van
hen uitstraalt. Gezamenlijk komen zij ’s avond tegen een uur of acht bij het Frauentreff eten
waardoor de anders vrij stille ruimte gevuld wordt met voornamelijk gesprekken in het
Tsjechisch afgewisseld met het gegiechel van de jonge vrouwen. Onderling geven zij elkaar
kledingadvies en zorgen zij voor elkaar.

§ 2.5 Hulpverlening
Een ander kenmerkend aspect aan deze Strich is het aantal aanwezige organisaties, dat
betrokken is bij de vrouwen (zie plattegrond 2: Kurfürstenstrich). Naast het reeds beschreven
Frauentreff Olga wordt er bijvoorbeeld iedere woensdag een gratis maaltijd en
tweedehandskleding geboden door het Mitwochsinitiatief. De vrouwen hebben hier eveneens
de mogelijkheid hun gebruikte spuiten en naalden te ruilen tegen schoon materiaal. Daarnaast
staan er vier maal per week bussen van de Treberhilfe en Fixpunkt aan de Frobenstrasse. Deze
voorzieningen zijn met name gericht op de drugsverslaafde prostituees. Ook hier kunnen
gebruikte spuiten en naalden tegen schoon materiaal worden ingeleverd. Daarnaast kunnen de
vrouwen er terecht voor een kop koffie of thee en bieden de hulpverleners een luisterend oor.
In de zomermaanden worden stoelen op het trottoir geplaatst waar de vrouwen kunnen rusten.
Daarnaast bestaat er bij hen ook de mogelijkheid abcessen te laten snijden.
Een andere zeer belangrijke prostitutieorganisatie binnen Berlijn is Hydra. Deze
organisatie bestaat sinds de jaren tachtig, opgericht tijdens de hurenbewegung, en strijdt nog
steeds tegen de sociale en juridische discriminatie van prostituees. Zij voorziet de vrouwen
die de prostitutie willen verlaten van advies en informatie maar verstrekt dit eveneens aan de
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vrouwen die besluiten een carrière binnen de prostitutie te beginnen. Tot voor een paar jaren
had Hydra haar streetwork op de Kurfürstenstrasse. Door het reeds aanwezige aanbod van
hulpverlening binnen dit gebied en de algemene verschuiving van outdoor naar indoor
prostitutie is hun streetwork tegenwoordig vooral gericht op bordelen, clubs en sauna’s.
In de laatste week van mijn verblijf kon ik, tenslotte, meemaken hoe ‘Teen Challenge’,
een religieus geïnspireerde organisatie, eveneens haar intrek aan de Kurfürstenstrasse nam.
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Hoofdstuk 3: Het marktregime
‘The problem is that markets are by nature indiscriminate and inclined to reduce
everything – including human beings, their labor and their reproductive capacity - to the
status of commodities’ (Scheper-Hughes 2002: 273).

In de inleiding zijn verschillende benaderingen en politieke stellingnames ten aanzien van
prostitutie kort behandeld. In dit onderzoek heb ik prostitutie benaderd als een zakelijke
overeenkomst tussen prostituee en cliënt, waarbij een seksuele dienst tegen betaling geleverd
wordt. Deze overeenkomst kan enkel gesloten worden indien beide (zaken)partners
toestemmen. Als zakelijke transactie is de prostitutie onderhevig aan de eisen van de
marktwerking. Op micro niveau komt dit tot uiting in de onderlinge concurrentie tussen de
vrouwen en de wensen van de consument. Het marktregime speelt echter ook op macro
niveau, waar het zich uit in de eisen van de neoliberale markteconomie en de mondiale
verschillen tussen arm en rijk. Zoals ook Ong (2002) en Harvey (1989) beschrijven, bepaalt
de vereiste flexibiliteit binnen de zowel de zakenwereld, de arbeid en de financiële markt de
regulering van individuen op transnationaal niveau. In wat volgt zullen achtereenvolgens het
macro en micro niveau worden uitgewerkt waarbij ik laat zien hoe dit de positie van de
prostituees beïnvloedt en hoe zij hiermee omgaan.

§ 3.1 motivatie
Prostitutie komt in alle lagen van de bevolking voor en is hiermee niet enkel aan de arme
bevolking voorbehouden. In een gesprek met een van de Hydra-vrouwen18 kwam naar voren
dat vrouwen verschillende motivaties aandragen om in de prostitutie aan het werk te gaan.
Naast de voor de hand liggende economische redenen blijkt dat een deel van de vrouwen
werkzaam in de prostitutie dit in eerste instantie niet voor het geld doet. Motivaties als de
afbakening van bijvoorbeeld de ouders en verzet tegen de kleinburgerlijke omgeving waarin
de vrouwen zijn opgegroeid, werden meermaals aangedragen. Het verzet was gericht tegen
hun socialisering en de verwachtingen betreffende bijvoorbeeld het familieleven en
rolpatronen welke de vrouwen wilden ontvluchten. Deze redenen worden eveneens bevestigd
door Morokvasic (2000) en Phizacklea (2001). Een andere reden was de keuze gebaseerd op
de fascinatie voor seksualiteit. Hierbij zorgt het wisselende en het tot niets verplichtend
contact tussen vrouw en man voor de benodigde ruimte in het exploreren van de seksualiteit.
18

Gesprek Hydra: 8 april 2008, Berlijn
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De prostituee functionaliseert de seksualiteit waardoor hier inkomsten aan worden
verbonden19. Tenslotte was het verhaal van een lerares opvallend. Zij wilde iets doen wat
niemand haar zou ‘zutrauen’. Hoewel zij het geld niet nodig had werkte ze een aantal dagen
per maand in een bordeel. Dit als een geheim met zichzelf. Plat gesproken was ze een ‘hobby
hoer’ zoals ze het zelf omschreef20.
Zoals ook Weitzer (2007) en McLeod (2004) laten zien, kiest echter het merendeel van
de vrouwen ervoor in de prostitutie te werken vanuit een economisch motief. De veelal
ongunstige sociaaleconomische positie van de vrouw binnen de kapitalistische samenleving
zorgt ervoor dat werk in de seksindustrie aantrekkelijk wordt. Hoewel men een motief als
sociaaleconomische marginaliteit niet zonder meer als ‘vrijwillig’ kan benoemen, is het voor
de meeste vrouwen een bewuste keuze als prostituee te werk te gaan. De hoge vergoedingen
in het werk zorgen ervoor dat de vrouwen ruimschoots in hun levensonderhoud kunnen
voorzien of aan het onderhoud van hun familie kunnen bijdragen. Naast de inkomsten en de
daarmee gepaard gaande economische onafhankelijkheid zorgen ook aspecten als controle en
flexibiliteit tijdens het werk voor de aantrekkelijkheid ervan.
Binnen de prostitutie kunnen de vrouwen binnen verschillende ‘sectoren’ en
bijbehorende in- of outdoor-locaties werken. Er zijn grofweg twee redenen waarom de
vrouwen voor de straatprostitutie ‘kiezen’. Enerzijds kan dit een bewuste keuze van de
vrouwen zijn omdat zij binnen dit domein, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bordeel, een
grotere onafhankelijkheid hebben. Zo hoeven zij geen kamer in het bordeel te huren of een
percentage van hun inkomsten af te dragen. Daarnaast kunnen de vrouwen op de Strich zelf
beslissen wanneer ze willen komen en gaan21. Anderzijds kan deze keuze onvrijwillig
opgelegd zijn omdat de vrouwen niet binnen de bordeelstructuur passen. Hierbij valt te
denken aan drugsverslaafde, minderjarige en illegale prostituees. In een gesprek met een
sociaal medewerkster van het Frauentreff, kwamen ook andere aspecten naar voren waardoor
vrouwen niet binnen de bordeelstructuur worden opgenomen en zij op straatprostitutie zijn
aangewezen. Over de vrouwen op de Kurfürstenstrasse zei zij:
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Deze functionalisering van de seksualiteit is niet vreemd of enkel kenmerkend voor prostituees daar dit ook in
het normale leven van een vrouw plaatsvindt. Hierbij kan men denken aan het baren van kinderen ‘in ruil’ voor
het voorzien in levensonderhoud.
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Informatiebijeenkomst Hydra: 22 april 2008, Berlijn
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De vrouwen werkzaam voor een pooier dienen wel een gedeelte van hun inkomsten af te dragen en worden
veelal bepaald in hun werktijden

30

“Das sind Frauen die schlechte Zähne haben, die irgendwo Kinder haben oder die
überhaupt keine Rückgrat haben und Rückgrat im Sinne von ich möchte jetzt hier
arbeiten und ich kann dass und dass und dass anbieten. Also schau sie dir an, die haben
nicht das Zeug für das Nobelbordell. Die meisten können ja auch gar nicht in die
Kleidung investieren. Da würde jeder Bordelbesitzer warscheinlich lachen: ‘geh nach
Hause’ oder vielleicht ‘du kannst hier putzen”22.

De toegang tot een (werk)domein binnen de prostitutie wordt dus eveneens bepaald door de
sociaaleconomische positie waarin een vrouw zich bevindt. Ook McLeod (2003) wijst erop
dat ‘the level at which a woman enters the market’ afhankelijk is van haar financiële
middelen. Dit verschil in financiële positie komt eveneens tot uiting tussen de Duitse en nietDuitse prostituees.

§ 3.1.1 Duitse prostituees
De Duitse vrouwen genieten als Duits staatsburger minimaal een uitkering23. Zij die door
psychische of lichamelijke mankementen afhankelijk zijn van een uitkering, zijn niet of
nauwelijks in staat aan de arbeidsmarkt deel te nemen en een baan te vinden. Ook de vrouwen
die een lage of geen enkele opleiding hebben genoten, proberen hun inkomsten aan te vullen
door de prostitutie. In een toevallig opgepikt gesprek tussen een prostituee en een uit
Freiburg24 afkomstige medewerkster van Olga, werd aan de laatstgenoemde duidelijk
gemaakt welke impact de hereniging van Duitsland op West-Berlijnse vrouwen heeft gehad.
De emoties liepen hoog op bij de prostituee waarbij zij met tranen in haar ogen te kennen gaf
nog steeds boos te zijn op de ‘Ossies’. Deze laatsten hadden na de Wende de banen in het
Westen ingepikt waardoor voor haar geen andere optie overbleef dan in de prostitutie te gaan
werken. Meerdere vrouwen vertelden dat zij niet in staat waren enkel van een uitkering hun
vaste lasten te betalen waardoor het werk in de prostitutie noodzakelijk werd. Dit geldt
eveneens voor de drugsprostituees. Naast de uitkering die zij in de meeste gevallen ontvangen
moeten zij, om hun drugsgebruik te kunnen bekostigen, extra inkomsten zekerstellen.
Naast deze vrouwen die hun uitkering aanvullen werkt er ook een groep getrouwde
vrouwen die op deze manier het huishoudgeld voor het gezin aanvullen. Deze ‘huisvrouwen’
gaven aan dat zij door de flexibiliteit van het werken op de Strich dit werk goed wisten te
combineren met de opvoeding van hun kinderen en het huishouden.
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Interview: 17 mei 2008, Berlijn
Dit in het geval van een alleenstaande vrouw, in het huwelijk worden de inkomsten gedeeld
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Gelegen in voormalig Oost-Duitsland
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Daarnaast is er een aantal vrouwen dat dit werk combineert met een reguliere baan.
Deze vrouwen gaven aan dit werk te doen om schulden ‘sneller’ af te betalen of om
gewoonweg iets extra’s te verdienen. Marry* schetste haar situatie als volgt: “ Ich arbeite
halbtags und er ganztags. Wir hatten und haben es finanziell gut aber wolten es etwas besser
haben”25. Een tweede parttime baan was voor Marry* geen optie. Haar baas had haar reeds
een fulltime baan aangeboden maar ook deze had ze geweigerd. Met een fulltime baan zou ze
geen tijd meer overhouden voor het ‘anschaffen’ (zich prostitueren) en hoewel de
parttimebaan voor een goed inkomen zorgt, kunnen deze verdiensten niet op tegen een
‘normale dag’ op de Strich. De combinatie van beide ‘jobs’ bleken haar door de afwisseling
en flexibiliteit goed te bevallen en Marry* vertelde momenteel tevreden te zijn met de situatie
waarin zij verkeerd. Ook voor de andere vrouwen bleek de combinatie van een vast inkomen
door de parttime baan en het extra geld door het anschaffen een reden te zijn geen fulltime
baan te nemen.
Opvallend is de toename van het aantal studentes in de prostitutie die op deze manier
hun studies trachten te financieren26. Hoewel zij meestal in bordelen werken waar hogere
verdiensten zijn, laat ook deze ontwikkeling zien dat prostitutie niet enkel plaatsvindt binnen
de marginale lagen van de samenleving.

§ 3.1.2 MigrantInnen
De meeste vrouwen op de Strich van niet-Duitse afkomst hebben in tegenstelling tot de Duitse
vrouwen geen ander inkomen. De meeste hadden geen man of waren door hun man verlaten
en hiermee financieel verantwoordelijk voor hun kinderen. In hun thuisland waren zij veelal,
indien zij al een opleiding hadden genoten, opgeleidt tot naaister, bloemist, serveerster of
verzorgende. De socialisering van vrouwen, waarbij zij geacht worden in bepaalde sectoren te
gaan werken, zorgt naast de discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt voor het ontbreken
van economische mobiliteit (Morokvasic 2000; Phizacklea 2001). Onvoldoende geld
verdienend binnen de genoemde sectoren om in het onderhoud van hun familie te kunnen
voorzien, hadden de vrouwen besloten ‘in de prostitutie’ te gaan en naar Duitsland te komen.
Zij hadden hun migratie geregeld op aanraden van vriendinnen of kennissen die reeds in
Berlijn werkzaam waren. Alle door mij geïnterviewde vrouwen wisten welk werk zij hier in
Berlijn gingen doen. Sommigen waren reeds in hun thuisland werkzaam in de prostitutie
terwijl anderen pas in Duitsland door vriendinnen in het werkveld werden geïntroduceerd.
25
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Hoewel de vrouwen zich bewust waren van hun werkzaamheden, waren in veel
gevallen de arbeidsvoorwaarden en condities niet altijd duidelijk27. De beperkte toegang tot de
‘resources of the workingclass’ welke bepaald wordt door de politieke en economische
structuren in het thuisland is voor deze vrouwen de reden om tot arbeidsmigratie over te gaan
(Parreñas 2005:13).

De verschillende financiële posities beïnvloeden eveneens de vooruitzichten van de vrouwen
binnen de prostitutie. De vrouwen die naast hun werkzaamheden in de prostitutie een
reguliere baan hebben, geven aan de prostitutie als iets tijdelijks te zien. Door de flexibiliteit
en het ontbreken van een arbeidscontract is de prostitutie eenvoudig af te stellen op diverse
leefsituaties en kan ieder moment hiermee gestopt worden. Zo vertelde Marry* dat zij dit
werk niet eeuwig wilde blijven doen. Zij en haar vriend willen in de toekomst kinderen, wat
voor Marry* het moment betekent de Strich vaarwel te zeggen. Het ‘Rotlicht Bereich’
helemaal verlaten, ziet zij echter niet zitten. Ze had er vaker over nagedacht zelf een bordeel
te openen waarbij ze enkele ‘Mädels’ wil begeleiden. ‘Die Prostitution wird es immer geben’
zei ze, doch zelf wenste ze dan niet meer als prostituee te werken.
Daarnaast is er een groep vrouwen die door hun financiële positie, leeftijd of
levensstijl gedwongen wordt dit werk te blijven doen. Door de sociaaleconomische mobiliteit
verschuiven de vrouwen in het spectrum van local richting global en meten zij zich door de
hogere inkomsten een hogere levensstandaard aan. Om tot deze globals te blijven behoren en
niet wederom te vervallen tot de local moet men blijven consumeren. Zoals ook Bauman
(1998) beschrijft, wil iedereen wel consumer zijn maar kan niet iedereen dat. De hier
beschreven vrouwen zijn in de prostitutie gaan werken om sociaal en economische mobiliteit
te verkrijgen. Deze mobiliteit heeft ervoor gezorgd dat de vrouwen in meer of mindere mate
tot consumers verworden zijn. Om voorts aan deze consumptiemaatschappij te kunnen blijven
deelnemen, dienen de vrouwen hun sociaaleconomische mobiliteit te behouden, wat hen
‘dwingt’ in de prostitutie werkzaam te blijven. De verworven move up is zelden structureel.

§ 3.2 Prostitutie als migratiestrategie
Op het macro niveau uit het marktregime zich in de neoliberale markteconomie die de huidige
internationale handel beheerst. Deze ideologie gaat idealiter uit van de gelijkheid en vrijheid
van ieder individu. Zoals ook Bauman (1998) aangeeft, gelden deze neoliberale idealen echter
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niet voor iedereen. Parreñas (2005) laat zien dat het mondiale, neoliberale arbeidssysteem en
de nieuwe ongelijkheden inherent hieraan, een bepalende factor zijn in de keuze, om al dan
niet gedwongen, tot arbeidsmigratie over te gaan. Zij laat een duidelijke beweging zien vanuit
de periferie naar het centrum, vanuit het marginale Zuiden naar het rijkere Noorden en van
Oost naar West. Deze stromen zijn eveneens op nationaal niveau waar te nemen.
De ongelijke verdeling van de welvaart zorgt ervoor dat de kwetsbaarheid van
bepaalde groepen is toegenomen (Scheper-Hughes 2002). Door een gebrek aan
mogelijkheden in combinatie met de droom of noodzaak tot het verbeteren van de eigen
situatie, worden deze groepen gedwongen de geboden mogelijkheden aan te grijpen. Ook als
dit uitbuiting of het verkopen van het lichaam dan wel lichaamsdelen betekend. “A market
price on the body(parts) - even a fair one - exploits the desperation of the poor, turning their
suffering into an opportunity” zoals Veena Das in Scheper-hughes (2002: 280) verwoordt.
Processen van time/space compression in de hedendaagse mondiale werkelijkheid
hebben het belang van fysieke afstand doen afnemen wat het proces van migratie in vergelijk
met enkele decennia geleden heeft veranderd. De migratie van vrouwen is daarmee eveneens
veranderd. Daar waar zij vroeger voornamelijk migreerden in het kader van gezinshereniging
zien we nu dat de vrouwen zelfstandig migreren in een poging hun sociaaleconomische
positie te verbeteren (Tampep 2007; Phizacklea 2001).
Binnen de seksindustrie speelt arbeidsmigratie eveneens een grote rol. Er is praktisch
geen enkel land binnen Europa waar geen buitenlandse vrouwen in de prostitutie werkzaam
zijn. Volgens onderzoeken van ‘Tampep’ 28 bestaat zestig procent van de sekswerkers in
Duitsland uit migranten. Deze groep omvat 38 verschillende nationaliteiten waarvan zo’n 55
procent uit CEE29 landen afkomstig is. De andere 45 procent wordt ingevuld door vrouwen
afkomstig uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Tachtig procent van de MigrantInnen werkt
binnen de indoor prostitutie (Tampep 2007: 17).
Ook op Europees niveau speelt de eerder genoemde politiek, economische
ongelijkheid door de mondiale herstructurering van het kapitalisme een rol. Door de
uitbreiding van de EU in 2004 en 2007 zijn de welvaartsverschillen binnen het nieuwe Europa
verder toegenomen, één van de pullfactoren in de arbeidsmigratie. Daarnaast heeft de
uitbreiding gezorgd voor het vervagen van grenzen binnen de EU waardoor de fysieke
mobiliteit van de leden is toegenomen. Deze toename aan mobiliteit geldt voor iedereen maar
heeft verschillende implicaties. De eerder genoemde globals kunnen door het vervagen van de
28
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grenzen nog gemakkelijker reizen om aan hun consumptiedrang te voldoen. Voor de locals
betekent deze opening van grenzen een mogelijke verbetering van de economische en sociale
positie; ‘a ticket out of poverty’ zo gezegd. Dit fenomeen geldt voor de gehele arbeidsmarkt
en niet enkel binnen de seksindustrie. Ook op de Strich aan de Kurfürstenstrasse laten deze
genoemde ontwikkelingen zich zien. Parallel aan uitbreiding van de EU was er een toename
van Oost-Europese vrouwen waar te nemen. De Poolse vrouwen werden opgevolgd door de
Tsjechische vrouwen en op dit moment is er voornamelijk een toestroom van Hongaarse en
Bulgaarse vrouwen waar te nemen.
Ook onder de in Berlijn aanwezige MigrantInnen geldt het motief een basis voor een
nieuw leven in Europa respectievelijk Duitsland op te willen bouwen. Zij werken (il)legaal in
Berlijn, sturen een deel van het geld naar hun familie en sparen of investeren een ander deel
voor een gezamenlijke toekomst. Zo is Kirsti*, een 30-jarige vrouw uit Tsjechië, bezig haar
kinderen naar Duitsland over te laten komen. Buiten het feit dat zij haar kroost mist, is het
voor haar zeer belangrijk dat haar kinderen in Duitsland een goede opleiding kunnen genieten
waardoor zij betere toekomstperspectieven hebben dan nu het geval is. Daarnaast vindt zij
ook de sociale voorzieningen en het verzorgingsstelsel in Duitsland aantrekkelijk om hier met
haar kinderen een toekomst op te bouwen.
Een groot deel van de vrouwen op de Strich wil echter maar tijdelijk in Duitsland
blijven. Zij zijn voornamelijk bezig met het verdienen van geld om naar huis te sturen. Dit
betreft het grootste deel van hun inkomen; de rest wordt besteed aan persoonlijk onderhoud,
kleding voor het werk en reiskosten om de familie in het thuisland te bezoeken. Veel van deze
vrouwen hebben hun keuze om juist in Berlijn te werken gebaseerd op de mogelijkheden die
dit biedt regelmatig hun familie te bezoeken. Er is een duidelijk onderscheid te zien tussen de
Poolse en Tsjechische en de Bulgaarse vrouwen in de frequentie waarmee zij hun thuis
bezoeken. Daar waar de eerst genoemde groep grofweg iedere twee à drie maanden voor een
korte periode huiswaarts keert, geldt voor de Bulgaarse vrouwen een periode van een half tot
heel jaar.
Een opvallend gegeven dat aan het licht kwam uit gesprekken met voornamelijk
pendelende Poolse en Tsjechische vrouwen was dat zij erover dachten of reeds besloten
hadden, voorgoed terug te keren naar hun thuisland. De inkomsten in Berlijn waren niet meer
zo hoog en door de EU standaardisering konden de vrouwen nu ook in hun thuisland meer
verdienen. Het loonde niet meer om op en neer naar Berlijn te reizen en hier op de Strich te
werken. Voornamelijk de jonge vrouwen en moeders gaven aan liever een baantje als
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schoonmaakster of serveerster te zoeken waardoor zij dichter bij familie en kind konden zijn.
In hun thuisland waren zij niet van plan in de prostitutie werkzaam te blijven.
Ondanks het grote aantal MigrantInnen werkzaam in de prostitutie is men over de
vraag of Duitsland respectievelijk Berlijn als typische transitlocatie gezien kan worden nogal
kritisch. Uit mijn gegevens blijkt dat sommige vrouwen jaren op de Strich werken terwijl
andere vrouwen na enkele maanden weer verdwijnen. Deze laatste groep gaat óf naar huis, óf
reist verder naar andere landen.

“Es wird gedacht, dass man in Deutschland besser Geld verdienen kann…heute ist es
schon so, dass viele MigrantInnen nach Deutschland kommen, und sehen, dass das Geld
hier auch nicht so leicht zu verdienen ist und gehen im Moment gerne nach Frankreich”

aldus de verpleegster van het Frauentreff30. Ook Kirsti* gaf aan door Europa te hebben
gereisd. Hoewel haar vaste plaats in Berlijn was had ze op aanraden van haar vriendinnen
reeds in Frankrijk en Italië gewerkt. Daarnaast vertelde ze, dat in de twaalf jaar dat ze in de
prostitutie werkzaam was, de verandering van omgeving een welkome afwisseling vormde.
Tot aan de geboorte van haar tweede kind had ze afwisselend in Berlijn het buitenland
gewerkt. Nu werkte ze enkel nog in Berlijn om dichter bij haar kinderen in Tsjechië te zijn en
de basis voor een gezamenlijk leven in Duitsland te kunnen opbouwen.

Zoals ook Bastia (2005) aangeeft is de marginale positie waarin een land verkeerd veelal
reden voor de inwoners hun heil ergens anders te zoeken. De mondiale ongelijkheid dwingt de
vrouwen tot migratie waarbij de flexibiliteit binnen de seksindustrie maakt dat prostitutie als
migratiestrategie wordt ingezet. Net als de door Ong (2002: 174) genoemde Chinese
transnationale zakenfamilies maken deze vrouwen gebruik van de strategie van flexible
citizenship. Zij profiteren van verschillende natiestaatregimes door hun arbeid, familie en
investeringen selectief te repositioneren.

§ 3.3 De binnenmarkt
De mondiale processen besproken in de vorige paragraaf zijn niet los te koppelen van
processen op micro niveau. Ook hier gelden marktprincipes die de situatie op de binnenmarkt
dan wel de Strich beïnvloeden.
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Na de tweede wereldoorlog herbergde de Strich voornamelijk vrouwen uit WestDuitsland. De Wende in de jaren tachtig zorgde voor een eerste toename in het aantal
vrouwen afkomstig uit Oost-Duitsland en Oost-Berlijn. Daarnaast groeide het aantal vrouwen
binnen de prostitutie eveneens door de economische tegenspoed in Berlijn. Op de reguliere
arbeidsmarkt heerste veel concurrentie en door de sociaaleconomische onderpositie welke
versterkt werd door op gender gebaseerde discriminatie, bleven er voor sommige vrouwen
weinig andere opties over. De uitbreidingen van de Europese gemeenschap die het afgelopen
decennium hebben plaatsgevonden, hebben wederom voor een toename in het aantal vrouwen
gezorgd. Zoals een van de Hydra-vrouwen het uitdrukte: “Der Kuche wird über stets mehr
Frauen verteilt”. Deze toename heeft geleid tot een verscherping van de concurrentie.
Een ander belangrijk aspect dat bijdraagt aan de verscherping van de concurrentie is de
financiële positie van de cliënten en de daarmee gepaard gaande bereidheid geld uit te geven.
Zoals ook Hydra aangaf is er “momentan wenig Geld im Umlauf”. De eerder genoemde
‘Kuchen’ wordt daarmee ook steeds kleiner. Als gevolg hiervan waren de werktijden van de
meeste vrouwen op de Strich langer geworden. ‘Voor het geld dat vroeger, op een gemiddelde
dag, binnen twee uur verdiend kon worden, staan we tegenwoordig gemakkelijk zes uur’, zo
vertelde de 43-jarige Anna*.
Daarnaast spelen ook aspecten als vakantie, voetbalwedstrijden en dergelijke een
belangrijke rol in de bereidheid van mannen om geld uit te geven (McLeod 2003: 43). Zoals
de teamleidster van het Frauentref, stelde tijdens de UEFA cup: “Die Männer sitzen vorm
Fehrnseher und kaufen keine sexuellen Dienste, das ist ja so”31. Ook in de maand januari
ervaren de vrouwen een herhaaldelijke terugloop in het aantal cliënten. Dit heeft volgens hen
te maken met de naheffingen van belastingen, verzekeringen enzovoort die in deze maand
binnenkomen.
Toch hebben de meeste vrouwen een minimum inkomen. Dit wordt gewaarborgd door
enkele vaste cliënten. Deze zijn veelal op de hoogte van de tijden waarop de vrouwen werken,
maar ook andersom zijn de vrouwen geneigd rekening te houden met de tijden waar deze
bepaalde cliënten hun voorkeur aan geven. De vaste clientèle op de Kurfürstenstrasse bestaat
voor een groot deel uit de zakenman die in de omgeving werkzaam is en tijdens de
lunchpauze en net na sluitingstijd van de kantoren de Strich veelal bezoeken. ’s Avonds en ’s
nachts moeten de vrouwen het hebben van de wisselende clientèle.
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De flexibiliteit die het werk hen biedt, zorgt er eveneens voor dat de vrouwen op de
schommelingen van hun inkomen kunnen anticiperen. De dagen waarop de zaken goed lopen
en het door de meeste vrouwen gehanteerde streefinkomen zeker is gesteld, werken zij veelal
door om zo een buffer op te bouwen voor de dagen dat het minder loopt. Zo hoeven zij niet
uren voor niets op straat te staan en kunnen deze tijd aan andere dingen besteden. Deze
werkwijze laat zien dat de vrouwen anticiperen op de flexibiliteit die de markt van hen eist en
zorgt eveneens voor een effectieve spreiding van de vrouwen werkzaam op de Strich.
Een ander aspect dat de spreiding van de vrouwen beïnvloed en hiermee de
concurrentie is de pooier. De verdeling van ‘de straten en standplaatsen’ is afhankelijk van de
hiërarchie binnen het pooiercircuit. De toegewezen plaatsen bepalen eveneens de potentiële
inkomsten van een prostituee. Zo vertelde de 38 jarige Mira*, staande in de Frobenstrasse, dat
haar clientèle drastisch was afgenomen sinds men deze straat in een eenrichtingsweg had
veranderd. Toch werd van haar verwacht iedere dag een bepaalde hoeveelheid geld binnen te
brengen. Op mijn vraag of ze niet ergens anders kon gaan staan antwoordde ze dat dit niet
mogelijk was. Deze standplaats behoort haar pooier toe waardoor zij niet op een andere plaats
kan anschaffen. Een klein gedeelte van de Strich is echter vrij toegankelijk. Hier staan
voornamelijk de ‘zelfstandige’ Duitse vrouwen en de drugsprostituees32.
Naast de ‘plaatsbepaling’ hebben de pooiers eveneens invloed op de prijzen waartegen
de seksuele diensten verleend worden. Vrouwen die onder het toezicht van een pooier staan
dienen een bepaald bedrag aan hem af te dragen. Zij die onder grote druk van hun pooier
staan verlagen hun prijzen om zoveel mogelijk cliënten te krijgen. Om marktbederf, door te
lage prijzen, tegen te gaan controleren de pooiers elkaars vrouwen door zich zo nu en dan
voor te doen als potentiële cliënt.
De beschreven mondiale processen als arbeidsmigratie en de ongelijke verdeling van
kapitaal beïnvloeden de markt dus op lokaal niveau, op de Strich. Hoe deze lokale markt het
gedrag van de prostituees direct beïnvloedt, zal in de volgende paragraaf verder worden
uitgewerkt.

§ 3.4 Disciplinering van het lichaam
Op haar lange benen, gestoken in pumps, liep zij op en neer schuin tegenover het Frauentreff.
Haar lang, golvend, rood geverfd haar schitterde in de zon. Ze droeg geen zonnebril, zo
vertelde ze me later, om oogcontact met de potentiële cliënten te kunnen maken. Bij iedere
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auto die haar tegemoet kwam rechtte zij haar rug en bracht haar borsten naar voren. Hoewel
zij geen poses aannam, leek het mij dat zij haar lichaam zo voordelig mogelijk wilde tonen.
Ze had succes. In de vier uur die ze aanwezig was op de Strich was ze al meerdere malen
aangesproken en opgepikt. Een blauwe Volvo reed voor de derde keer langs en minderde nu
duidelijk zijn vaart. Heupwiegend liep zij op de tot stilstand gekomen auto af. Eén arm op het
dak van de auto, haar schouder ontbloot, leunde ze door het raam van het portier naar
binnen. Na een korte onderhandeling leek ze tevreden met de overeenkomst en stapte in.
Wederom verdween ze voor twintig minuten uit het straatbeeld.

De benadering van prostitutie als een zakelijke overeenkomst heeft gevolgen voor de
embodiment van het vrouwelijke lichaam. Commerciële seks vereist ten eerste de
objectificering van het lichaam van de prostituee door “transforming persons and their bodies
from a human category into objects” (Scharp 2000: 293). Door de commodificering wordt aan
dit geobjectificeerde lichaam een marktwaarde gekoppeld waardoor er een “object of
economic desire [and profit]” (Sharp 2000: 293) ontstaat. Deze twee processen zijn
noodzakelijk omdat “[t]he norms governing market relations are impersonal, suitable for
regulating the interactions of strangers” (E. Anderson in Marshall1999: 144). Om de
marktwaarde te behouden zal het lichaam moeten voldoen, of worden aangepast, aan de eisen
die de markt stelt. Ook hier geldt, zoals Bauman (1998) beschrijft, dat het binnen de huidige
consumptie maatschappij draait om het creëren en bevredigen van behoeften. Zodra een markt
is verzadigd, dient er een nieuwe markt te worden gecreëerd die de consumers weet te
verleiden en aan te trekken. Dit principe geldt eveneens op de Strich.
Inherent aan de vermarkting (commodificering) van het lichaam uit dit zich in de
presentatie en dus het uiterlijk van de prostituees. Op de eerder genoemde
Oranienburgerstrasse-Strich was het zeer duidelijk welke eisen aan het lichaam werden
gesteld. In het uiterlijk van de vrouwen werd ‘Barbie’ zoveel mogelijk benaderd.
Op de Kurfürstenstrasse is dit door de diversiteit aan vrouwen minder duidelijk te zien
doch aanwezig. Eén van de vrouwen die zeer veel aandacht aan uiterlijk besteedde, was
Marry*. Haar presentatie was zeer veelzijdig waarbij het kapsel en de make-up zorgvuldig op
de verschillende outfits werden afgestemd. De ene dag droeg ze onder haar weelderig
krullend haar een roze ‘elfenrokje’ met speelse hakschoentjes. De andere dag kwam ze in een
kort mantelpakje met krijtstreepmotief en haar haren ontkruld waardoor zij in tegenstelling tot
het eerder beschreven uiterlijk veel strenger uitzag. Ook verfde ze zo nu en dan haar haren en
had zij in mijn laatste werkweek bij het Frauentreff Olga een witte herenhoed gekocht die
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haar uiterlijk een stylish accent gaf. Op de vraag of ze dit puur voor haar werk deed,
antwoordde Marry* het amusant te vinden zo met haar uiterlijk te spelen. De voornaamste
reden was echter dat een ander uiterlijk andere cliënten aantrekt. Lachend vertelde ze dat een
vaste cliënt er niet meer zeker van was of zij de persoon was die hij zocht nadat zij haar haren
pikzwart had geverfd. De man had reeds enkele rondjes gereden waarna zij hem een sein van
herkenning had gegeven. In de auto had hij had haar blozend verteld dat haar uiterlijk hem
van de wijs had gebracht maar hij haar toch meende te herkennen aan haar figuur.
Ook de uit Polen afkomstige Eva* besteedde veel aandacht aan diversiteit in haar
uiterlijk waarbij de veranderingen zich vooral op het kapsel toespitsen. Dit wisselde iedere
twee à drie dagen. Toen ik haar erna vroeg, bekende ze lachend tijdens het werk verschillende
pruiken te dragen. In een later gesprek voegde ze hieraan toe dat de anonimiteit die het dragen
van de pruiken met zich mee bracht haar zelfvertrouwen in het samenzijn met cliënten
bevorderde. Een andere haartrend welke ik in mijn korte veldwerkperiode heb zien ontstaan is
dat steeds meer vrouwen hair extensions lieten aanbrengen waaronder Natascha*. Zij had haar
haren op die manier tot voorbij haar middel laten verlengen. Trots op dit nieuwe uiterlijk
vertelde ze dat haar extensions 500 euro hadden gekost en dat ze daarnaast een pijnlijk
zitvlak, aan de zes uur durende sessie bij de kapper, had overgehouden. Ook het dragen van
gekleurde contactlenzen en (nep) piercings en tatoeages wordt ingezet om het uiterlijk al dan
niet permanent te veranderen.
Een andere minder zichtbare tactiek is het gebruik van Spandex panty’s en kousen om
het lichaam slanker te doen lijken. Om het gewenste effect te bereiken kopen de vrouwen hun
panty’s een à twee maatjes kleiner en proberen hun benen en lichaam er zo goed mogelijk in
te wurmen. Dat deze panty’s gebruikt worden en zo strak zitten, zag ik toen een van de
Kurfürsten-Barbies haar korset losmaakte. Met een zucht van verlichting rolde ze het
bovendeel van de panty een stukje naar beneden. Dit om haar organen wat ruimte te geven
vertelde ze terwijl ze lachend op haar buik klopte.
De beschreven veranderingen aan het lichaam laten zien dat de vrouwen zowel
financieel als fysiek ‘rijkelijk’ in hun uiterlijk investeren. De disciplinering van het lichaam
wordt door de prostituees bewust gehanteerd om in de markt te kunnen concurreren. De
noodzaak om hun uiterlijk geregeld te veranderen hadden de meeste vrouwen ook op de
Strich ervaren. Het viel hen op dat de nieuwe vrouwen meer cliënten kregen dan de reeds
langer aanwezige vrouwen. Deze extra aandacht bleek in de meeste gevallen echter maar
tijdelijk van aard totdat ‘het nieuwe’ ervan af was. Dit komt overeen met de kenmerken van
de consumptiemaatschappij waarbij al het nieuwe snel oud wordt, zoals door Bauman (1998)
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beschreven. Het draait hierbij om kortstondige verlangens dan wel behoeften die vervangen
dienen te worden. Vanuit het idee ‘verandering van spijs doet eten’ trachten de vrouwen door
de disciplinering van het lichaam nieuwe behoeften te creëren dan wel te bevredigen. De
diversiteit op de Strich werd in dit licht, ook door de prostituees, als positief ervaren. Hoewel
deze verscheidenheid aan vrouwen de concurrentie eveneens verscherpt, zorgt het ervoor dat
een grote groep potentiële cliënten de Strich bezoekt. Er wordt op die manier een ‘scala aan
smaken’ geboden waardoor de Strich, ook in de toekomst, aantrekkelijk blijft voor de
cliënten.

Dit hoofdstuk liet zien dat het marktregime op verschillende niveaus zowel vrijwillig als
gedwongen het gedrag van de prostituees vorm geeft. Aspecten als neoliberale ongelijkheid
zorgen voor de motivatie in de prostitutie aan de slag te gaan. De mondiale ongelijkheid, in
dit geval tussen Oost- en West-Europa, beïnvloed de keuze om tot migratie naar Berlijn over
te gaan, in de hoop hun sociaaleconomische positie te verbeteren. De gerealiseerde
sociaaleconomische mobiliteit zorgt ervoor dat de vrouwen kiezen in de prostitutie werkzaam
te blijven. Op microniveau wordt duidelijk hoe het lichaam door de marktwerking op de
Strich dient te worden gedisciplineerd om te voldoen aan de eisen van de cliënten en hen zo
aan het consumeren te houden. De migratiestromen worden naast de verschillende push &
pull factoren, inherent aan het neoliberale kapitalisme, eveneens bepaalt door de migratie- en
prostitutiewetgeving die migratielanden hanteren. Op deze aspecten zal in het volgende
hoofdstuk dieper worden ingegaan.
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Hoofdstuk 4: Het natiestaatregime

Het regime van de natiestaat richt zich op het nationale beleid en de daaruit voortvloeiende
regels en eisen die een staat aan haar burgers stelt. Het regime bepaalt hiermee wie er tot de
burgers van een staat dienen te worden gerekend en hoe deze burgers zich binnen de staat
dienen te gedragen. Het betreft hier dus zowel de begrenzing van het territorium als de
regulering binnen het territorium. Gerelateerd aan de in hoofdstuk 3 besproken
arbeidsmigratie zal ik laten zien hoe het migratiebeleid de grenzen van het territorium
afbakent en vervolgens verder gaan met het prostitutiebeleid welke het gedrag van bepaalde
burgers (en niet-burgers) reguleert.
Zoals het vorige hoofdstuk eveneens laat zien, worden de regels die een natiestaat
hanteert ook door mondiale ontwikkelingen beïnvloed. Deel uitmakend van de Europese
Gemeenschap is het niet meer zo dat Duitsland de volledige macht heeft over haar interne
regels. Wat betreft het migratiebeleid wordt duidelijk dat de Europese context hier een grote
rol speelt. Wat betreft het prostitutiebeleid lijkt dit een aspect van nationaal beleid, maar
schijn bedriegt. Duitsland is een federatie bestaande uit 16 deelstaten (Bundesländer) en
hoewel er een centraal gezag is, hebben alle Bundesländer verregaande zelfstandigheid en
bevoegdheden inzake binnenlandsbeleid en aangelegenheden. Zaken betreffend buitenlands
beleid en defensie vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het centraal gezag. Dit is van
belang bij het lezen van de volgende paragrafen. Het migratiebeleid is van toepassing op
geheel Duitsland. De invulling en uitvoering van het prostitutiebeleid kan echter per
Bundesland verschillen. Omdat de stad Berlijn tevens een Bundesland is zal het specifiek in
Berlijn gehanteerde prostitutiebeleid worden besproken.

§ 4.1 arbeidsmigratiebeleid
‘The distinction between citizens, on the one hand, and residents and foreigners, on the other,
is central to the theory and practice of democraties’ (Benhabib 2002: 86). Dit onderscheidt is
gebaseerd op de soevereiniteit van een collectief waarbij het zichzelf definieert en afbakent
door het uitoefenen van macht en controle binnen een bepaald geografisch territorium. Zoals
ook Wimmer (2002) laat zien is deze afbakening belangrijk in de ‘struggle over collective
goods’ binnen een natiestaat. Recht op gelijkheid, participatie en sociale zekerheid zijn zulke
collectieve goederen die een natiestaat haar burgers kan bieden. Het is daarbij belangrijk te
weten wie er tot de burgers van een staat behoren en wie niet. Door het benadrukken van
grenzen wordt op die manier een ‘wij’ en ‘zij’ gecreëerd.
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De ontwikkeling van deze ‘buiten’ grenzen wordt door Löfgren (2002) als niet lineair
gezien daar de vorm afhankelijk is van wat (en wie) de natiestaat buiten haar grenzen wil
houden. “What alien elements have to be kept out or what (or who) has to be kept in?”(ibid:
257). Door stromen van mensen, op zoek naar een betere toekomst op, een andere plaats, zijn
natiestaten hun immigratiebeleid de laatste decennia gaan aanscherpen. Er wordt een
zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen gewenste en ongewenste immigranten. “State regimes
are constantly adjusting to the influx of different kinds of immigrants and to ways of engaging
global capitalism that it will benefits the country while minimizing the costs” zo zegt ook Ong
(2002: 174). Een manier om dit te bewerkstelligen is door enkel de hoogopgeleide migranten
tot een land toe te laten.
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven hebben alle leden van de Europese Unie te
maken met mondiale migratiestromen. Om deze stromen beter te kunnen sturen en af te
kunnen stemmen op de economische en demografische situatie binnen het Europese
territorium, hebben de lidstaten onderling besloten een migratiebeleid op Europees niveau te
ontwikkelen.
Als een van de vier fundamentele vrijheden binnen de Europese Gemeenschap, en
onderdeel van het Europees burgerschap, geldt binnen de EU een vrij verkeer van personen.
Dit betekent dat burgers van lidstaten zich, zonder verblijfs- of werkvergunning, in andere
lidstaten kunnen vestigen om daar te werken en te wonen. Daarnaast blijven de rechten met
betrekking tot de sociale zekerheid behouden33. De ‘werknemer’ wordt door het sociale
verzekeringsstelsel geldend in de lidstaat van verblijven, verzekerd en raakt daarbij geen
premies kwijt. Deze rechten zijn niet enkel van toepassing op werknemers, maar op de EUburger in het algemeen en gelden bijvoorbeeld ook voor studenten en gepensioneerden.
Burgers afkomstig uit landen buiten de EU kunnen geen aanspraak maken op deze rechten en
dienen als niet-EU burger een verblijfs- en werkvergunning aan te vragen. Hoewel het niet het
doel is van Europa een fort te maken, probeert men de buitengrenzen van de EU duidelijker af
te bakenen en minder poreus te maken. “Geography once again will be used to cover the
tracks of complex processes of political and moral inclusion and exclusion’ (Benhabib 2002:
90).
De praktijk laat zien dat de genoemde vrijheden niet voor alle bewoners van de
Europse Unie gelden. Het volledig vrije verkeer van personen is momenteel enkel van
toepassing op de burgers van de vijftien oude lidstaten. De nieuwe lidstaten hebben te maken
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met een overgangsregeling. Deze biedt de oude lidstaten de mogelijkheid te kiezen hun
arbeidsmarkt geheel te openen of gedeeltelijk te beperken, waarbij de migratiewetgeving van
de betreffende natiestaat gehanteerd blijft34.
Alle EU-lidstaten hebben tijdens deze overgangsregelingen de vrijheid bilaterale
afspraken met de nieuwe lidstaten te maken. Dit geldt ook voor Duitsland. Zo hebben zij met
Polen en Tsjechië afspraken om de toegang van werknemers uit bepaalde sectoren te
versoepelen. Dit om het tekort op de sectorale arbeidsmarkt op te vangen. Daarnaast heeft
Duitsland, net als Oostenrijk, een speciale vrijwaringsclausule om indien noodzakelijk de
mogelijkheden van bedrijven en werknemers uit de dienstensector afkomstig uit Bulgarije en
Roemenie te beperken. Migratiebeperkingen die uit deze vrijwaringsclausule voortvloeien
zijn enkel geldig indien de arbeidsmarkt van een EU-lidstaat ernstige problemen ondervindt
en heeft enkel betrekking op werknemers in loondienst. Deze beperkingen gelden niet voor
zelfstandige ondernemers en het vrijelijk verrichten van diensten mits zij geen verstoring van
de openbare orde, veiligheid of volksgezondheid veroorzaken35.
Bij de nieuwe EU-lidstaten is er eveneens een verschil te zien tussen de
toegankelijkheid van burgers uit landen die in 2004, respectievelijk 2007, zijn toegetreden.
Deze verschillen hebben grotendeels te maken met de fase waarin zij verkeren in de
overgangregeling. Zoals Soysal (2002) beschrijft, leiden de veranderingen binnen de
Europese Unie tot nieuwe vormen van burgerschap en verschillende gradaties van
participatie binnen de moderne samenleving. Dit heeft gevolgen voor de naar Berlijn
gemigreerde vrouwen in de seksindustrie.
De prostituees afkomstig uit de nieuwe lidstaten hebben te maken met beperkingen die
door de overgangsregeling aan het uitoefenen van hun beroep wordt gesteld. Hoewel zij
legaal in Duitsland kunnen verblijven is het niet mogelijk zonder werkvergunning in
loondienst te gaan en zo in hun levensonderhoud te voorzien. Van de mogelijkheid om zich
als zelfstandig onderneemster te vestigen, wordt door gebrek aan kennis en financiële
middelen zeer weinig gebruik gemaakt. Prostituees afkomstig uit de vijftien oude lidstaten
ondervinden deze beperkingen niet. Hoewel de vrouwen migreren in de hoop hun
sociaaleconomische positie te verbeteren, hebben ze in Duitsland (en andere EU-staten) door
deze regeling evenmin veel kansen. Door het ontbreken van een Duits staatsburgerschap
hebben de vrouwen daarnaast geen recht op een uitkering. Om toch in hun levensonderhoud te
34
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kunnen voorzien, worden zij gedwongen illegaal werk te zoeken. Meestal heeft dit juist een
verslechtering in hun positie tot gevolg omdat zij nu ook afhankelijk worden van derden
(Phizacklea 2001:175). Eén van de Bulgaarse vrouwen, die we regelmatig tijdens het
streetwork tegenkwamen, vertelde ons dat de eigenaar van een klein, Turks supermarktje haar
een baan in zijn winkeltje had aangeboden. De vrouw had dit werk dolgraag aangenomen,
zodat ze niet langer in de prostitutie hoefde te werken om in haar levensonderhoud te
voorzien. Onzeker of zij haar loon uitbetaald zou krijgen en wetende dat indien dit niet het
geval was zij hier, door haar illegale status, niets aan zou kunnen veranderen, had ze besloten
als prostituee verder te werken. Daarmee was ze in ieder geval zeker van haar inkomen.
De vrouwen worden op basis van hun migrant zijn van de meeste collectieve
voorzieningen uitgesloten. Hun politieke en sociaaleconomische status zorgt ervoor dat zij als
onwenselijk, halfburgers of niet-burgers worden gezien. Een reden waarom deze
MigrantInnen als onwenselijk worden beschouwd, is te vinden in het gegeven dat zij door hun
sociaaleconomische positie in het land van aankomst gebrekkige consumenten zijn. Als
‘gedwongen’ arbeidsmigrant (vagabond) brengen zij in tegenstelling tot de vrijwillig
migrerende global (tourist) geen financiële middelen mee waardoor zij niet in deze
maatschappij kunnen investeren (Bauman 1998). Het in Duitsland verdiende geld wordt
opgespaard en naar huis opgestuurd waardoor deze MigrantInnen niet bijdragen aan de Duitse
economie. De op consumptie gebaseerde maatschappij eist dat een ieder consumeert terwijl
niet iedereen dat kan. De hierop gebaseerde status van onwenselijke, half- en niet-burger
legitimeert een verdere formele uitsluiting van deze vrouwen.

§ 4.2 Beleid ten aanzien van prostitutie
Naast de afbakening van de externe grenzen bepaalt het natiestaat regime eveneens de interne
structuren van een samenleving. Zoals ook Wacquant (1999) benadrukt, spelen natiestaten een
belangrijke stratificerende rol. Door het gevoerde beleid bepalen ze welke burgers al dan niet
in aanmerking komen voor faciliteiten als scholing, arbeid, uitkering, woningen, et cetera,
welke door de staat geboden worden. Bevolkingsgroepen die van deze faciliteiten worden
uitgesloten, worden in hun agency binnen de samenleving beperkt waardoor zij
gemarginaliseerd raken. Veelal worden deze gemarginaliseerden door gedwongen ruimtelijke
segregatie nog verder uitgesloten van de samenleving (Bauman 1998; Wacquant 1999).
In hoofdstuk twee vermeldde ik reeds dat de stad Berlijn, naast Rostock, geen
tolerantie of Sperrbezirken hanteert, dit in tegenstelling tot andere Duitse steden. Dit betekent
dat de prostituees in principe overal in Berlijn hun beroep mogen uitoefenen. Toch gelden er
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ten aanzien van de straatprostitutie enkele beperkingen waarbij het de vrouwen verboden is
voor moskees, bejaardenhuizen, scholen en kleuterscholen te staan. De redenen voor het
toewijzen van bepaalde ruimten aan bepaalde mensen wordt door Löfgren omschreven als een
‘purifying process’ (Löfgren 2002: 271) waardoor ongewenste elementen, die de sociale orde
dreigen te verstoren, buiten de samenleving worden gehouden.

“Everywhere, state elites and public policy experts have become acutely concerned with
preventing or containing the disorders brewing within and around expanding enclaves of
urban decline and abandonment”(Wacquant 1999: 1641).

Naast uitsluiting van de samenleving zorgt de ruimtelijke segregatie eveneens voor verder
stigmatisering en mogelijke criminalisering van de betroffen groepen.
Het door een natiestaat gehanteerde prostitutiebeleid bepaalt de wettelijke status van
een prostituee en daarmee haar rechten, plichten en de mate waarin zij kan deelnemen aan de
maatschappij. Binnen de Europese gemeenschap is er een grote diversiteit aan beleid ten
aanzien van prostitutie waar te nemen. Hoewel onderling allen van elkaar verschillend zijn ze
op slechts vier modellen gebaseerd. Te weten: het abolitionisme, het nieuwe abolitionisme het
prohibitionisme en het regulationisme (zie bijlage). Het beleid dat uiteindelijk door een
natiestaat wordt gehanteerd is afhankelijk van een aantal factoren en wordt beïnvloed door
“the political influence of competing discourses and organized interests” (West 2000: 106).
Hierdoor is het door een natiestaat gehanteerde prostitutiebeleid niet zo eenvoudig in een van
de genoemde hokjes te plaatsen.
Het Duitse prostitutiebeleid is gebaseerd op het regulationisme waarbij de prostitutie
door de staat gereguleerd en gecontroleerd wordt. In de totstandkoming van dit beleid
speelden de hierboven genoemde modellen en ervaringen uit andere Europese landen mee. De
ontwikkeling en vormgeving van het specifiek in Berlijn gehanteerde prostitutiebeleid, zal in
de volgende paragrafen worden behandeld.

§ 4.3 Prostitutieregulering in Duitsland: het Prost.G.
Zoals reeds eerder beschreven werd de prostitutie in Duitsland tot de operationalisering van
het Prost.G. in 2002 als legale doch ‘sittenwidrige Tätigkeit’ gezien. Ondanks dat prostitutie
niet verboden was en de prostituees belasting over hun inkomen dienden te betalen, konden ze
geen aanspraak maken op rechten en vond er discriminatie en uitsluiting plaats op grond van
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hun ‘Tätigkeit’. Het Prost.G werd gebaseerd op het gegeven dat de prostitutie niet meer als
onzedelijke activiteit werd gezien wat een reeks veranderingen in het beleid tot gevolg had.

§ 4.3.1 Juridische veranderingen
Nu prostitutie niet meer onzedelijk is, worden de zakelijke overeenkomsten tussen prostituees
en cliënten rechtsgeldig. Dit betekent voor de prostituees dat zij hun inkomsten juridisch
kunnen claimen door een rechtszaak aan te spannen tegen de wanbetalende cliënt. Het
Prost.G. heeft niet tot doel de positie van cliënten te verbeteren en ondanks de
rechtsgeldigheid van de overeenkomst betekent dit dat de cliënten juridisch geen aanspraak
kunnen maken op een seksuele dienstverlening of hun geld op basis van (niet)geleverde
kwaliteit kunnen terug eisen. Hoewel de prostituees door deze verandering juridisch in een
sterkere positie verkeren, blijkt dat in praktijk maar weinig vrouwen hier gebruik van maken.
Het afdelingshoofd van het LKA vertelde dat zij zich geen enkel geval in Berlijn kon
herinneren waarbij een prostituee een cliënt voor de rechter had gedaagd36.
Dit is toe te schrijven aan het feit dat de meeste vrouwen binnen de indoor prostitutie
werkzaam zijn. Als werkneemster van een bordeel lopen zij door de bescherming en controle
van bordeelhouders minder kans bedrogen te worden door hun cliënten. De vrouwen dragen
dagelijks een vast bedrag af aan de bordeelhouders, voor premies en belastingen maar zijn wel
zeker van hun inkomen. De straatprostituees daarentegen genieten wel bescherming van hun
Zuhälter (pooier) maar de cliënten komen mede door de anonimiteit op de Strich sneller weg
met wangedrag.
Een andere reden waarom weinig tot geen vrouwen hun inkomen juridisch claimen is
het gegeven dat een rechtszaak hun anonimiteit teniet kan doen. Voor veel van deze vrouwen
is anonimiteit belangrijk in verband met familie of ander regulier werk. Daarnaast beïnvloed
ook de illegale status, en bij ontdekking hiervan een dreigende uitzetting of bekeuring van de
vrouwen, deze keuze.

§ 4.3.2 Sociale voorzieningen
Met het Prost.G. hebben de vrouwen naast registratie als zelfstandig onderneemster nu
eveneens de mogelijkheid om als werkneemster binnen een bordeel te werken. Net als andere
werkneemsters dienen de prostituees toegang tot sociale voorzieningen als gezondheidszorg,
uitkering en pensioen te krijgen. Om de vrouwen hun zelfbestemmingsrecht niet te ontnemen,
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zijn aan het arbeidscontract beperkingen gesteld. Zo mogen enkel de locatie en de werktijden
contractueel worden vastgelegd en dient de prostituee de overeengekomen werktijden
beschikbaar te zijn. Bordeelhouders mogen niet bepalen welke seksuele diensten of
handelingen een vrouw moet verrichten. Voor de straatprostituees, die niet onder contract
staan, geldt dat zij zich als zelfstandige onderneemster dienen aan te melden en zijn hiermee
zelf verantwoordelijk voor het afdragen van premies en belastingen waardoor ook zij recht
hebben op de genoemde sociale voorzieningen.
In de praktijk is dit echter niet zo eenvoudig gebleken. Vrouwen die reeds langer in de
prostitutie werkzaam zijn, dienen hun premies en belastingen met een terugwerkende kracht
van tien jaar te betalen. De meeste vrouwen beschikken niet over dit geld waardoor zij afzien
van registratie. Ook oudere vrouwen kiezen er veelal voor om ongeregistreerd te werken
omdat de voorzieningen en verzekeringen op termijn geen voordelen voor hen meer
opleveren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld door hun leeftijd en toekomst perspectief binnen de
prostitutie onmogelijk nog een toereikend pensioen opbouwen.
Een ander probleem waar veel vrouwen mee te maken krijgen is het feit dat de
verzekeringmaatschappijen dwarsliggen. Prostituees worden in veel gevallen, op zowel het
gebied van gezondheid als in de betrouwbaarheid bij het betalen van premies, als risicogroep
beschouwd. Daarnaast speelt de angst om, door prostituees te verzekeren, de reputatie van het
bedrijf te schaden. Bepaalde maatschappijen omzeilen dit probleem door de vrouwen onder
een ander beroep te verzekeren. Het grote probleem hierbij is dat indien er tijdens het werk
van de prostituee iets gebeurt, zij hiervoor niet verzekerd is. “Leg maar eens uit dat een vrouw
gekleed in een ‘mini-mini’ rok, een lederen korset, zware make-up en immens hoge
hakschoenen, haar been tijdens haar werk als bediende of schoonmaakster heeft gebroken”
aldus een van de Hydra-vrouwen37. Naast het feit dat er geen geld wordt uitgekeerd zal de
vrouw naar alle waarschijnlijkheid voor fraude worden aangeklaagd, met alle gevolgen van
dien.
Naast de voordelen die toegang tot de sociale voorzieningen voor de prostituees biedt,
brengt dit ook, een weliswaar vaak vergeten, maatschappelijk voordeel met zich mee. In
plaats van afhankelijk te zijn van staatsgelden in geval van ouderdom, ziekte of werkloosheid,
dragen de vrouwen hun eigen steentje bij door premies en belastingen38.
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Opvallend was een krantenartikel39 waarin gesteld werd dat de prostitutie als beroep
nog een ander maatschappelijk probleem kon oplossen. De werkloosheid onder vrouwen kon
worden terug gedrongen door hen op een bepaald moment te dwingen een baantje in
bijvoorbeeld een bordeel te nemen. Weigering zou, zoals ook bij de weigering van reguliere
banen, worden bestraft met het korten of stopzetten van de uitkering. Hoewel dit door
sommigen als een logisch gevolg van de juridische erkenning werd gezien, is dit plan door
verschillende punten van kritiek maar voornamelijk door het dwangmatige karakter, zeer snel
van tafel verdwenen.

§ 4.3.3 De Prostituee als werkneemster
Een ander aspect dat diende te worden aangepast om prostituees als werkneemster te kunnen
laten werken, was de strafbaarheid van derden en het verbod op wat eerder genoemd is: de
bevordering van prostitutie, op te heffen. Bordeelhouders die gedreigd worden met sluiting
zullen hun werkneemsters niet aanmelden bij de betreffende instanties waardoor de vrouwen
de beoogde voorzieningen alsnog mislopen. Het bieden van bijvoorbeeld een hygiënische en
discrete werkplek wordt nu niet meer als ‘zuhälterei’ gezien maar behoort tot de
arbeidscondities. Strafbaar blijven die Förderungen waarbij de persoonlijke of economische
onafhankelijkheid van prostituees teniet wordt gedaan. Hierbij is te denken aan gedwongen
prostitutie en allerlei vormen van uitbuiting.

§ 4.4 Gevolgen voor MigrantInnen prostituees
Het beschreven prostitutiebeleid heeft enkel betrekking op de legaal werkende prostituee.
Hoewel veel Duitse prostituees ervoor ‘kiezen’ illegaal te werken, moet benadrukt worden dat
zij door hun Duitse nationaliteit in ieder geval de mogelijkheid hebben om van de sociale
voorzieningen gebruik te maken40. Dit in tegenstelling tot vrouwen van buiten de EU en
vrouwen afkomstig uit de nieuwe EU-lidstaten. De eerst genoemde groep kan zonder
(verblijfs- en)werkvergunning niet legaal in Duitsland werken en heeft daarmee geen recht op
de voorzieningen die het Prost.G. legale prostituees biedt. De tweede groep kan enkel als
zelfstandig onderneemster in Berlijn aan het werk. Door gebrek aan kennis en financiële
middelen en door het ontbreken van Duitse taalvaardigheden zijn weinig vrouwen in staat hier
gebruik van te maken. Zij werken illegaal in Berlijn en zijn niet ‘zelfstandig’ genoeg
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waardoor zij gemakkelijker afhankelijk worden van derden en eerder blootstaan aan uitbuiting
en geweld.
Naast het gevaar van uitzetting zorgt het ontbreken van sociale zekerheden en
voorzieningen eveneens voor andere vormen van gevaar. Zo kwamen op een avond twee
vrouwen moeizaam de trap van het Frauentreff Olga op gestrompeld. Gealarmeerd door de
moeilijke gang en het gesteun dat uit het trappenhuis opkwam, ging de verpleegster een kijkje
nemen. Het bleken twee Bulgaarse vrouwen te zijn waarvan de ene de ander de trap op
sleepte. Na medisch onderzoek bleek de vrouw een acute blindedarm ontsteking te hebben. In
een normale situatie zou de ambulance komen en de vrouw naar het ziekhuis brengen waar ze
de benodigde hulp zou ontvangen. De vrouw weigerde echter naar het ziekenhuis te gaan. Zij
werkte illegaal in Berlijn en had hier geen ziektekostenverzekering. Het gevaar voor uitzetting
en de hoge kosten van het ziekenhuisbezoek deed haar besluiten de volgende dag naar
Bulgarije terug te reizen en daar een ziekenhuis te bezoeken. Naast dit voorval deden zich in
de periode dat ik bij Olga werkzaam was nog enige gelijke situaties voor.
De hier beschreven groep prostituees wordt op formele wijze, dubbel uitgesloten van
de collectieve voorzieningen die de staat biedt. Het niet- of half burger zijn, als gevolg van het
migratiebeleid, bepaalt eveneens of er gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen die
het Prost.G. biedt.

§ 4.5 Prostitutie, mensenhandel en mensenrechten
Op internationaal niveau is prostitutie vanaf het begin gekoppeld aan mensenhandel. Eind 19e
eeuw lukte het de abolitionisten het onderwerp vrouwenhandel en prostitutie op de
internationale agenda te plaatsen. Dit gebeurde onder de noemer ‘blanke slavernij’. In 1904
werd het eerste internationale akkoord getekend betreffend de ‘Surpression of White Slave
Traffic’ (Outshoorn 2004: 9). De basis definitie van vrouwenhandel die op dat moment werd
vastgelegd, keerde in alle opvolgende internationale conventies en verdragen terug. Het betrof
de gedwongen verplaatsing van vrouwen, over internationale grenzen, met als doel hen in de
prostitutie te werk te stellen. De oplossing welke werd aangedragen om vrouwenhandel tegen
te gaan, was de afschaffing van de prostitutie.
Tegenwoordig wordt de prostitutie dikwijls als migratiestrategie ingezet in een poging
sociaaleconomische mobiliteit te verkrijgen. Daar het deze vrouwen in het land van aankomst
meestal ontbreekt aan netwerken, zijn ze genoodzaakt gebruik te maken van derden in dit
geval mensenhandelaren of smokkelaars. In tegenstelling tot wat voorheen werd aangenomen
worden deze vrouwen niet per definitie, gedwongen verplaatst. De teamleidster van het
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Frauentreff vertelde dat zij ooit één enkele situatie op de Strich had meegemaakt waarin een
vrouw duidelijk het slachtoffer was van mensenhandel en dwangprostitutie. Deze vrouw werd
iedere dag door een auto op de Strich afgezet en opgehaald. Ze beheerste de Duitse taal niet
en had geen flauw idee van waar ze zich bevond. De poging van de hulpverlening om de
vrouw uit deze situatie te halen, werd halverwege door haar zelf afgebroken omdat zij het vele
geld dat ze verdiende wel zag zitten41 42.
De koppeling tussen prostitutie, mensenhandel en migratie voert in het internationale
debat nog steeds de boventoon. Onder het motto ‘schending van de mensenrechten’ wordt
iedere gemigreerde prostituee bij voorbaat als slachtoffer van mensenhandel dan wel
gedwongen prostitutie gezien. Dat de mensenrechten binnen dit debat kunnen worden ingezet,
heeft te maken met de veranderingen op Europees vlak (Soysal 2002). Zo vindt er binnen de
EU beleidsvoering op lokaal, nationaal en transnationaal niveau plaats waardoor de
soevereiniteit van het staatsysteem diffuus wordt43. Hoewel dit niet betekend dat de natiestaat
haar soevereiniteit verliest, heeft dit diffuus worden van het bestuurssysteem ertoe geleid dat
bepaalde rechten, waaronder mensenrechten, eveneens op transnationaal niveau kunnen
worden geclaimd. De democratische soevereiniteit van een staat en de mensenrechten
(ideologie) houden elkaar volgens Benhabib (2002: 173) wederzijds in balans en controleren
elkaar. Dit zorgt ervoor dat nationale grenzen nooit geheel kunnen worden gesloten. Gert
Baumann wijst echter op de verantwoordelijkheid van de natiestaat in de erkenning en de
bescherming van deze mensenrechten.

“Historically and culturally, it [humanrights] rests on mythical thinking, however well
intentioned; Legally, it remains subject to the powers of the nation-state elites, however
well intentioned or selfish” (Baumann 1999; 6).

De elite van de natiestaat heeft hierbij de macht te bepalen welke activiteiten in welke situatie
als ‘schending van de mensenrechten’ worden gezien en welke consequenties hieraan
verbonden zijn. In de poging om de nationale grenzen te bewaken en de orde binnen de
samenleving te handhaven, zien we dat mensenrechten selectief worden ingezet als
verantwoording van beleidsmatige keuzen. De vermeende ‘schending van de mensenrechten’
ten aanzien van prostitutie legitimeert het door regeringen gevoerde debat om het
41

Interview: 9 mei 2008, Berlijn
Binnen de indoor prostitutie komen mensenhandel en dwangprostitutie vaker voor omdat deze sector minder
transparant is.
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Zie de inleiding van hoofdstuk vier in verband met Duitsland
42
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migratiebeleid te verscherpen, de grenzen strenger te bewaken, en hiermee bepaalde groepen
mensen uit de samenleving te weren. Daarnaast proberen ook de tegenstanders van de
prostitutie aan de hand van deze koppeling de discussie rond het prostitutiebeleid weer op
gang te brengen waarbij herzieningen en het schrappen van de voorzieningen uit het Prost.G.
worden nagestreefd44.

§ 4.6 Controle
Hoewel het reeds tegen zessen liep, de tijd waarop met het serveren van de avondmaaltijden
wordt begonnen, bleef het deze avond zeldzaam rustig in het Frauentreff. Dit viel zelfs de vier
aanwezige vrouwen op. De reden hiervan werd duidelijk toen een van hen uit het raam keek.
Tegenover het Frauentreff stond een politiebus waar op dat moment drie vrouwen
gefouilleerd werden. Hun hand- en heuptasjes werden op de achterbank geleegd en de inhoud
gecontroleerd op de aanwezigheid van drugs zoals een van de aanwezige vrouwen toelichtte.
Julia* ging mopperend aan de bar zitten. Ze had beter naar huis kunnen gaan, nu zou ze toch
niets meer verdienen. Op de vraag waarom zij haar werk niet voortzette, het was tenslotte
legaal, ze had een Steuernummer en gebruikte geen drugs, antwoordde ze dat ze geen
behoefte had haar persoonlijk bezittingen met de politie te delen.

Het naleven van de door de natiestaat opgelegde regels en wetten dient gecontroleerd te
worden. In deze paragraaf worden enkele controlerende instanties besproken. In Duitsland is
de prostitutie hoewel onzedelijk altijd legaal geweest. De controles die door de politie werden
uitgevoerd hebben zich nooit op de prostitutie an sich gericht maar op illegale
nevenpraktijken die dit milieu eveneens kenmerken. Door de strafbaarheid van Förderung
richtten de controles zich in het verleden eveneens op bordelen.
Na de operationalisering van het Prost.G. is er wat betreft de controle niet veel
veranderd. Zij richt zich tegenwoordig nog steeds op de met de prostitutie gepaard gaande
criminele nevenactiviteiten. Door middel van Razzia’s wordt er gecontroleerd op werk- en
verblijfsvergunningen, controles die ook in andere sectoren van de samenleving worden
uitgevoerd. Met name in het gebied rond de Kurfürstenstrasse wordt gecontroleerd op het
bezit van en de handel in drugs. “Die polizei überwacht nicht das Prostitutions Gewerbe” adus
het afdelingshoofd van het LKA.
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Het betreft hier de artikelen 3, 4 en 13 welke binnen deze discussies worden gebruikt en in het debat voor
verschillende uitleg vatbaar zijn. http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm, laatst geraadpleegd: september 2008
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Hoewel zuhälterei niet verboden is, richt de politie zich in bepaalde gevallen ook op
de pooier-scene. Zo was er december 2007 een razzia, waarbij veertien personen werden
opgepakt. “Ihnen wird Menschenhandel, Ausbeutung zur Prostitution und Zuhälterei
vorgeworfen”45. Hierbij gaat het om activiteiten van pooiers die de persoonlijke of
economische onafhankelijkheid van een prostituee teniet doen.
Toch heeft het Prost.G. enkele veranderingen ten aanzien van de politiecontroles
teweeg gebracht. Een eerste verandering is dat door de erkenning van de prostitutie als
‘beroep’ de sociale en juridische status van prostituees is gestegen. Dit heeft in veel gevallen
een verandering in de houding van de politie ten opzicht van de prostituees teweeg gebracht
waardoor de vrouwen nu met meer respect worden behandeld46. Ook is het duidelijk welke
rechten de prostituees hebben waardoor zij minder kwetsbaar zijn voor de mogelijke
willekeur en het machtsmisbruik van de controlerende instanties47.
Naast deze verbetering heeft het Prost.G. echter ook negatieve gevolgen voor de
politie. Het kost hen tegenwoordig veel meer moeite om misstanden en vormen van uitbuiting
aan het licht te krijgen. Doordat bordelen tegenwoordig legaal zijn, is een groot deel van de
prostitutie naar binnen verplaatst en hierdoor minder transparant geworden waardoor de
controlemogelijkheden van de politie zijn afgenomen. Een ander aspect dat de controle
bemoeilijkt, is dat politie moet bewijzen dat een vrouw bijvoorbeeld onvrijwillig in de
prostitutie werkt. Objectieve criteria voor deze bewijsstukken ontbreken en de vrouwen zijn
meestal te bang of onwetend om zelf aangifte te doen. Zonder een verklaring van de vrouwen
kan de politie geen acties ondernemen, zo bevestigde ook het LKA afdelingshoofd. Een groot
probleem omtrent het uitblijven van aangiften en verklaringen zag zij in de afwezigheid van
vertrouwen in de politie bij voornamelijk de buitenlandse vrouwen. Dit heeft net als bij het
juridisch claimen van inkomsten te maken met de illegale status van de vrouwen en eerdere
ervaringen met de veelal corrupte politie in het thuisland48.
Naast politiecontrole wordt er ook door ambtenaren gecontroleerd. Hier gaat het met
name om belastingcontrole waarbij de vrouwen hun Steuernummer moeten kunnen
overleggen. Hoewel het een strafbaar feit is zonder registratie te werken komen ze meestal
weg met een waarschuwing. Worden zij een volgende keer betrapt, dan wordt er aangifte
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http://zeitung.sexworker.at/?p=203, laatst geraadpleegd: september 2008
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/prostitutionsgesetzgutachten-2,property=pdf,bereich=,sprache=de,rwb=true.pdf, laatst geraadpleegd: september 2008
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Om de positie van de vrouwen te versterken heeft de organisatie Hydra op haar website: http://www.hydraev.org/master/start.html een uitleg gegeven hoe men dient te handelen en welke rechten de vrouwen hebben in
het geval van een razzia of arrestatie.
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Interview: 16 mei 2008, Berlijn
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gedaan waarbij eveneens een schatting wordt gemaakt over de vermeende inkomsten
waarover alsnog belasting betaald dient te worden.

Zoals hierboven beschreven staat het natiestaatregime niet op zich. Het hoofdstuk liet zien
hoe mondiale structuren en ontwikkelingen op nationaal niveau doorwerken en hiermee deels
het regime van de natiestaat mede bepalen. De aantrekkelijkheid van een land is naast haar
economische positie afhankelijk van het gehanteerde prostitutie- en migratiebeleid. Juridische
regels en wetten zijn factoren die prostituees, cliënten en pooiers beïnvloeden in de keuzen en
overwegingen die zij moeten maken. Hiermee oefenen zij invloed uit op de markteconomie en
de hieraan verbonden mondiale migratiestromen. De manier waarop een staat haar regulering
en afbakening van de burgers controleert is een ander aspect welk de aantrekkelijkheid van
een land bepaald. Naast deze vormen van officiële controle speelt ook de sociale omgeving
een belangrijke rol. Dit zal in het volgende hoofdstuk uitgebreid worden besproken.
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Hoofdstuk 5 Het sociale regime

“Da sind welche, die sagen: ´ich will die Prostitution hier nicht!’, aber die sind ein bisschen
weltfremd, würde ich mal sagen”. (voorzitter van het Quartiers Management)

Naast de afbakening en regulering door het natiestaat regime worden een groot deel van de
machtsstructuren en gedragsregels door inter-persoonlijke relaties bepaald. Het gaat hier
bijvoorbeeld om geschreven en ongeschreven regels over hoe men zich binnen de publieke
sfeer dient te gedragen. Deze regels zijn voornamelijk gebaseerd op de geldende normen en
waarden binnen een samenleving. Ten aanzien van prostitutie wordt de mate van acceptatie
voor een zeer groot deel bepaald door het gehanteerde prostitutiebeleid. Criminalisering en
stigmatisering die het nationale beleid tot gevolg kunnen hebben, beïnvloeden de visie van de
samenleving en bepalen mede het gedrag van de samenleving ten opzichte van prostituees.
Andersom is te zien dat de visie van de samenleving in zekere mate tot uiting komt in het
nationaal beleid. Vanuit de visie van de samenleving worden de gedragsregels gecreëerd waar
de prostituees zich in de publieke ruimte aan dienen te houden.
Een algemene ervaring van de werkers binnen de seksindustrie is de stigmatisering en
de veroordeling door de sociale omgeving. Werkers binnen de seksindustrie hanteren volgens
Weitzer (2007) verschillende strategieën om met deze aspecten om te gaan en zo het sekswerk
te normaliseren. Zo zorgen ze onder andere voor een duidelijk onderscheid tussen hun werken persoonlijke identiteit, verbergen zij hun beroep voor familie en bekenden, houden zij
afstand van cliënten, en gebruiken ze neutrale termen in de beschrijving van hun werk. In de
volgende paragrafen zal ik enkele inter-persoonlijke relaties die de prostituees met hun sociale
omgeving hebben verder uitwerken.

§ 5.1 Visies op prostitutie binnen de publieke ruimte
’s Nachts het Frauentreff verlatend lijk ik een andere wereld in te stappen. Straatlantaarns en
de vele koplampen van het langzaam passerende (Such)verkeer geven de straat iets vrolijks.
Aan weerszijden van de straat staan vrouwen, sommige rustig op en neer lopend doch allen
duidelijk in het zicht en zich zo aantrekkelijk mogelijk positionerend. Hier en daar wordt er
geclaxonneerd als er een opstopping ontstaat ten gevolge van onderhandelingen tussen
prostituee en cliënt. Vanuit het café en zittend in hun geparkeerde auto’s houden de pooiers
hun vrouwen nauwlettend in de gaten. Het LSD naderend wordt de avondlucht gevuld met
luide conversaties afgewisseld met nog luider gelach. De paarse tl-lampen van de etalages
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van het LSD belichten de voornamelijk Bulgaarse prostituees welke hier hun standplaats
hebben. De vrouwen staan in groepjes van drie a vier bij elkaar en nemen een groot deel van
het trottoir in beslag. Iedere mannelijke voorbijganger wordt als cliënt gezien en niet meer
wachtend op een teken van interesse vanuit de man bieden de vrouwen op directe wijze en met
stemverheffing hun diensten aan. De Potsdammerstrasse volgend richting U-bahn neemt het
aantal vrouwen en hiermee de bedrijvigheid af. Deze avond geeft enkel het stoplicht aan de
kruising met de Bülowstrasse nog enige kleur aan dit stukje Strich.

Om hun werk te kunnen uitvoeren nemen de straatprostituees, in tegenstelling tot de indoor
prostitutie, een deel van de fysieke publieke ruimte in beslag. Hoewel dit een door het beleid
toegewezen ruimte kan zijn, betekent dit niet automatisch dat de sociale omgeving het
verschijnsel prostitutie ter plekke accepteert. Zoals er niet van ‘de prostituee’ kan worden
gesproken, geldt dit ook voor de buurtbewoners: er is niet ‘de buurtbewoner’. Ten aanzien
van prostitutie zijn er ondanks het nationaal geldende prostitutiebeleid op lokaal niveau
verschillende meningen te onderscheiden. Uit reacties, op verschillende buurtbijeenkomsten
die ik heb bezocht, lieten zich drie belangrijke posities ten aanzien van de prostitutie in de
wijk, destilleren.
De ‘groep’ die zich het meest luid manifesteert, is die van de buurtbewoners die tegen
prostitutie zijn en hier van af willen om ‘ongestoord’ in hun wijk te kunnen wonen. Zij vrezen
dat de aanwezigheid van prostitutie de morele en ethische ontwikkeling van hun kinderen
negatief beïnvloedt. Verschillende culturele achtergronden, kenmerkend voor dit stadsdeel,
spelen eveneens een belangrijke rol binnen deze ‘tegen-groep’. Argumenten die werden
aangedragen door de vertegenwoordigers van de in de buurt gelegen Moskee tonen dit
verschil in visie aan. Zo zouden “die ärmen Männer nur zu die Prostituierten gehen, weil die
Prostituierten da stehen”. Een vader zei over zijn zoon, die dagelijks geconfronteerd zou
worden met de prostituees: “der will nachher zu Prostituierten gehen”. Deze oneliners bieden
weinig ruimte voor discussie.
Een tweede groep die zich onderscheidt bestaat uit buurtbewoners die het liever anders
zouden zien maar zich bij de heersende situatie neerleggen, zoals ook uit de volgende
uitspraak van één van de bewoners blijkt: “Jein, toll ist es nicht, aber ich arrangiere mich
damit”.
De laatste visie wordt gedragen door de bewoners die zich ervan bewust zijn dat de
straatprostitutie nu eenmaal deel uitmaakt van de wijk en dat deze situatie niet zal veranderen.
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“Ja, es ist einfach so. Die arbeiten einfach hier, so ist das schon immer gewesen und so lange
es nicht zuviel wird ist alles prima”.
Bovenstaande uitspraak bevat een kernaspect welke de mate van acceptatie ten aanzien
van de prostitutie binnen de wijk beïnvloedt. Veel bewoners zien het probleem niet zozeer in
de aanwezigheid van de prostitutie maar in de ‘Erscheinungsform’ (verschijningsvorm). De
seksuele dienstverlening op parkeerplaatsen en in publieke ruimten wordt, naast de
achtergelaten condooms en andere rommel, als zeer storend ervaren. De zichtbaarheid van
activiteiten die tot het privé domein worden gerekend, speelt hierin dus een grote rol. De
andere met prostitutie geassocieerde problemen van geluids- en verkeersoverlast, spelen
echter ook mee. Enerzijds worden deze problemen veroorzaakt door de af- en aanrijdende of
met draaiende motor wachtende auto’s van cliënten. Anderzijds spelen ook de prostituees zelf
een rol in deze problematiek. Uit de wijk kwamen verschillende berichten dat met name de
Oost-Europese vrouwen voor het LSD een vrij agressieve manier van aanpak hanteerden. Zij
benaderden potentiële cliënten zeer direct en fysiek, waarbij ze zich tegen een voorbijganger
aandrukten of hem aan zijn arm en jas trokken. Der Spiegel en Die Tageszeitung 49 berichtten
van vrouwen die koppels uit elkaar trokken, zich op de motorkap van een auto gooiden of
mannen letterlijk in het kruis tastten. Hoewel de vrouwen volgens mijn observaties dus vrij
expliciet hun ‘zaken doen en cliënten proberen te lokken’ heb ik de extreme situaties zoals
door de beide kranten beschreven nooit gezien dan wel meegemaakt.
De bovenstaande voorbeelden tonen aan dat het voor de belasting van een wijk een
groot verschil maakt hoe prostituees en cliënten zich gedragen. Naast het gedrag en de
verschijningsvorm speelt ook het aantal een grote rol. Door de toename van het aantal
prostituees in de laatste jaren vinden de buurtbewoners dat zij de grens bereiken van wat het
gebied nog aankan.

§ 5.2 Ruimte oorlogen
De publieke ruimte die de prostituees op straat innemen dient gedeeld te worden met anderen.
Het is de ruimte buiten de privé sfeer waar confrontatie plaatsvindt met de ‘ander’ of het
‘andere’50. Echter door belangen, een identiteit of eigenheid aan een ruimte toe te kennen,
wordt het voor anderen onmogelijk deze ruimte op te eisen. De schaarste aan ruimte binnen
de stad leidt tot strijd tussen verschillende actoren waarbij allen trachten een deel van deze
ruimte te claimen.
49
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,512770,00.html, laatst geraadpleegd: september 2008
http://www.encyclo.nl/, laatst geraadpleegd: september 2008
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Een opvallend voorbeeld hiervan was de groenteman op de hoek tegenover het LSD
die luidruchtig zijn koopwaar aan de man probeerde te brengen, hiermee alles en iedereen
overstemmend. Daarnaast had hij zijn met groenten gevulde kratjes zodanig op het trottoir
uitgestald dat de voetgangers er tussen door moesten laveren. Hierdoor slaagde hij erin zijn
ruimte duidelijk af te bakenen en er zijn stempel op te drukken. Net als de groenteman
claimen ook de prostituees op luidruchtige wijze hun standplaats in de steeds schaarser
wordende ruimte. Met name in woonwijken en commerciële gebieden, of een mengvorm van
beide zoals het gebied rond de Kurfürstenstrasse, kunnen deze aspecten een verstoring van het
publieke leven teweeg brengen. De afname van verdraagzaamheid ten aanzien van de ander
verscherpt de strijd om de ruimte en leidt tot verzet van de wijk.
Zo hebben buurtklachten betreffend geluidsoverlast er in de Frobenstrasse voor
gezorgd dat deze weg vanaf februari enkel nog toegankelijk was vanuit één richting en werd
versmald door het dwars parkeren van de auto’s. “ Damit soll die Anbahnung der Geschäfte
zwischen Freier und Prostituierten behindert werden. Die lösung setzt auf eine verdrängung
der szene” aldus de Schöneberger Morgen (okt 2006). In maart 2008 berichtte deze wijkkrant
nogmaals over deze specifieke situatie: “durch diese Massnahmen soll der Freier-SuchVerkehr erschwerdet werden’51.
De invloed die buurtprotesten en andere vormen van verzet door de gemeenschap in
zowel de vorming als aanpassing van het prostitutiebeleid op nationaal dan wel stedelijk
niveau heeft, laat ook de sociologe J. West (2000: 109) zien. Ongelijke machtsverhoudingen,
gerelateerd aan de maatschappelijke (non-)acceptatie van prostitutie, zorgen ervoor dat de
gemeenschap een grotere invloed op de beleidsvorming uitoefent dan dit voor de prostituees
en hun belangengroepen het geval is. Zoals ook Benhabib (2002) benadrukt, wordt de
mogelijkheid tot participatie binnen de maatschappij bepaald door de status van de burger.
Een ander initiatief waaruit de invloed van de buurtbewoners blijkt, is het verzet tegen
het geplande grootbordeel boven het LSD. Hier was de verhuur van 48 kamers gepland
waardoor de vrouwen niet langer meer op straat zouden hoeven staan en de situatie in de wijk
zou verbeteren. Uit angst voor een verdere toename van het aantal vrouwen en hierdoor een
gehele verstoring van het evenwicht in de wijk hebben de buurtbewoners door middel van
handtekeningen, brieven en protesten via de Quartiers Raad hun ongenoegen kenbaar
gemaakt. Ondanks het feit dat dit gebied volgens het bestemmingsplan als kerngebied geldt,
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september 2008
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waarbij het bedrijfsleven voorrang heeft op woonactiviteiten, is het de bewoners door de
genoemde protesten toch gelukt dit bordeel in eerste instantie van de baan te krijgen.
Naast deze politieke invloed kunnen individuele buurtbewoners er eveneens voor
zorgen dat de prostituees op informele wijze gedwongen worden hun toegewezen plek te
verlaten zoals blijkt uit een van mijn observaties. Haast dagelijks liepen twee personen in
zwarte uniformen door de buurt, meestal vergezeld van een of twee honden. In mijn beleving
behoorden deze personen tot de politie waardoor ik alert op hun gedrag bleef. Dit beeld werd
versterkt doordat de aanwezige prostituees zich ijlings uit de voeten maakten als deze
personen aankwamen. Nors en met veel machtsvertoon liepen deze laatsten door de wijk en
indien een vrouw bleef staan, werd er aan de aangelijnde hond(en) iets meer ruimte gegeven.
Lichtelijk geïrriteerd sprak ik hierover met een van de medewerkers. Hieruit bleek dat het om
privé bewaking van een pand aan de Potsdammerstrasse ging.
Een ludieke actie van de buurtbewoners, welke dit jaar voor het eerst werd
georganiseerd, was de ‘Kiezfrühling’ onder het motto ‘we nemen de straat terug’. Verdeeld
over drie weken werden in de zich door straatprostitutie kenmerkende straten, allerlei
openlucht activiteiten georganiseerd. Tijdens deze activiteiten, die wisselend tussen de twee à
vier uur duurden, hielden de meeste vrouwen (en pooiers) hier rekening mee. De prostituees
hielden afstand, zochten een andere standplaats of kwamen tijdelijk het Frauentreff binnen.
Potentiële cliënten werden afgeschrikt door de aanwezige mensen. Toch lieten sommige
prostituees zich niet weerhouden hun plaats tegenover de ballonnenartiest in te nemen…
De hierboven beschreven voorbeelden en observaties laten zien hoe de verschillende
groepen, aanwezig in de wijk en gedwongen de fysieke ruimte te delen, gebruik maken van
hun politieke, sociale en economische positie in het claimen van ruimte. Zoals ook Gupta en
Ferguson (2002) stellen, is een ‘plaats’ in tegenstelling tot het ongedefinieerde begrip ‘ruimte’
altijd sociaal geconstrueerd waardoor, gebonden aan ideeën van een geografische plek en
gevoelens van thuis. Binnen de constructie van een plaats en dus het eigen maken van ruimte,
zijn de machtsverhoudingen tussen de verschillende groepen van belang. Hierdoor wordt
bepaald wie de macht heeft om te definiëren en daarmee van ‘ruimte’ een ‘plaats’ te maken.
Het indringen van de ‘ander’ in de geclaimde ruimte, zorgt voor gevoelens van
ontheemding (ibid: 70). Stedelingen wier macht is ontnomen, die buiten worden gesloten en
wier terrein wordt ingenomen, zullen zich op verschillende manieren gaan verzetten. Bauman
(1998) laat zien dat steden derhalve het slagveld vormen voor de oorlog om ruimte, zoals ook
in deze wijk tot uiting komt. Door de toename in het aantal vrouwen en het orde verstorend
gedrag voelen de buurtbewoners zich momenteel zelf verdrongen uit hun wijk. Veel van hen
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zijn door financiële omstandigheden niet in staat om de buurt te verlaten of weigeren dit
omdat het eenvoudigweg hun thuis is. Het initiatief ‘Kiezfrühling’ bevestigt dit en laat een
duidelijke poging tot het terugclaimen van ruimte zien. De ruimtelijke segregatie, die door
veel van deze projecten in meer of mindere mate beoogd wordt, biedt echter geen oplossing
voor de problemen maar enkel een verplaatsing. De vrouwen zullen indien zij vertrekken een
paar straten verderop gaan staan. ‘Verdwijnen zullen wij niet uit deze wijk’, aldus de
prostituees. Het ‘purifying process’, door grenzen te benadrukken zoals ook door Löfgren
(2002) omschreven, speelt naast de hier beschreven vormen van fysieke segregatie ook op
sociaal en normatief niveau een rol.

§ 5.3 Morele grensmarkering
Cohen en Young (1973) stellen dat de meerderheid van de mensen binnen een samenleving
een bepaalde consensus deelt betreffende de ‘realiteit’. Hiermee wordt bedoeld dat er een
overeenkomst is in wat er binnen de samenleving als normaal wordt ervaren, dan wel wordt
geaccepteerd. “Those who are abnormal, who deviate or who present problems to the
dominant value system are seen to inhabit a territory beyond the boundaries of society” (ibid:
341). Zij die afwijken, worden als een bedreiging voor de samenleving gezien, waardoor zij
object van staats-, dan wel sociale controle worden. In het definiëren van het afwijkende op
normatief, sociaal, psychisch en lichamelijk niveau spelen verschillende instituties een
belangrijke rol. Zo ook de hulpverlening.
Ten aanzien van prostitutie zijn er binnen de hulpverlening twee feministische
benaderingen te onderscheiden welke enerzijds de prostituees positioneren en anderzijds de
hulpverlening vormgeven. De eerste benadering gaat uit van het onderdrukkingsparadigma
waarbij prostituees als slachtoffer worden gepositioneerd en daarmee gevictimiseert. Hiermee
worden zij tevens van hun eigen verantwoordelijkheid en agency ontdaan. De vrouwen
worden op deze manier in hun sociale en morele positie vastgezet waardoor de
maatschappelijke hiërarchie en bijbehorende grenzen worden bevestigd. “Among the largely
middleclass people who study commercial sex, this means examining assumptions that a
bourgeois family life is superior, assumptions that lead to feelings of pity, disgust,
disapproval, anger, or other emotions projected onto those involved in the sexindustrie” zoals
Agustín (2005 : 79) het verwoordt. Echter door Agustín beschreven en bevestigd in hoofdstuk
drie, zijn de MigrantInnen binnen de seksindustrie geen passieve, onwetende individuen. De
tweede benadering uitgaand van het sekswerkparadigma neemt dit als uitgangspunt binnen de
hulpverlening.
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Opvallend binnen de hulpverlening is dat “[i]n the debate over ‘what to do about
prostitution’, both sides employ discourses of laws and rights in the effort to know and
express the truth about prostitution” (Agustín 2005: 77). Echter zij die voor de prostituees
lobbyen en strijden, zijn‘zélfuitgeroepen’ vertegenwoordigers waarbij het dus niet om
vrouwen uit de seksindustrie gaat. Ook dit laat duidelijk de maatschappelijke hiërarchie zien
en de daarmee gepaard gaande macht om de afwijkenden, in dit geval prostituees, te
definiëren en te positioneren. Carpenter (2000) ziet deze kloof eveneens tussen de ervaringen
van de prostituees en de theoretische concepten betreffende prostitutie welke door de
feministen worden gehanteerd en daarmee de hulpverlening vormgeven52.

Binnen de huidige, zich door segregatie kenmerkende samenleving, zorgt de massamedia,
door publicatie over deze ‘devianten’, voor de verspreiding van informatie over de consensus
en dus de grenzen van de ‘realiteit’. Hierdoor worden de normatieve grenzen van de
samenleving afgebakend. De criminoloog Stanley Cohen laat daarnaast zien hoe de
massamedia ‘het sociale probleem’ definieert, communiceert en portretteert waarna het uit
kan groeien tot een ‘moral panic’. Met een moral panic ofwel morele paniek worden de
situaties bedoeld waarbij de reacties van de media, wetgeving, politici, actiegroepen en het
publiek “are out of proportion to the real and present danger a given threat poses to the
society” (Goode & Ben-Yehuda 1994: 156). Hoewel deze panics in de meeste gevallen net zo
snel weer verdwijnen als dat ze opgekomen zijn, blijven sommige moral panics terugkomen.
Zij vinden door de tijd heen steeds weer een nieuwe voedingsbodem die de gemoederen doet
verhitten of worden door andere sociale problemen en moral panics aangewakkerd. Deze
theoretische notie is erg bruikbaar in de bestudering van het verschijnsel prostitutie.
Zoals bovenstaande doet vermoeden, is ook de vermeende maatschappelijke dreiging
die van prostitutie uitgaat reden dat dit verschijnsel door de jaren heen steeds weer opnieuw
media aandacht trekt. In de jaren tachtig kreeg deze problematiek door de koppeling aan HIV
hernieuwde aandacht waarbij de prostituees (naast enkele andere groepen) als dragers van
deze ziekte werden gezien. Tegenwoordig zien we dat de prostitutie door de koppeling aan
mensenhandel en dwangprostitutie wederom een punt van discussie wordt. In Berlijn kreeg de
prostitutie daarnaast hernieuwde aandacht door de uitbreiding van de EU en de strijd tegen het
grootbordeel. De vermeende dreiging voor de maatschappelijke orde resulteerde in een
uitgebreide berichtgeving door de media. Nadat de dreiging van het bordeel voorbij was, bleef
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De organisatie Hydra werkt met een team bestaande uit sociaal medewerksters en (oud)prostituees om deze
kloof te vermijden.
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de aandacht van de media echter aan. Deze werd wederom gericht op negatieve aspecten van
de aanwezige prostitutie in de wijk, welke werden uitvergroot en opgeblazen. De media
zorgde hiermee voor het benadrukken van de morele grenzen en het feit dat de prostituees
zich in tegenstelling tot de ‘gewone burgers’ buiten deze morele grenzen bevinden.
Eind april merkte ik een verandering in het gedrag van de prostituees aanwezig in het
Frauentreff. Hoewel het vertrouwen in mij de weken daarvoor was toegenomen en de
vrouwen opener waren geworden, gedroegen zij zich plotseling zeer terughoudend ten
opzichte van mij. Formele gesprekken die tevoren waren afgesproken, werden geweigerd en
door mij gestelde vragen werden ontweken. De reden van deze verandering in gedrag werd
mij duidelijk toen ik de herhaling van de ‘Berlin Special’ over de Kurfürstenstrasse op tv zag.
Om de Strich naar believen te kunnen portretteren was de filmploeg aan de informed consent
van de vrouwen voorbij gegaan. Hoewel deze laatst genoemden uitdrukkelijk hun
toestemming hadden geweigerd, waren zij toch tijdens het werk gefilmd. In dit voorval is het
disrespect van de media ten opzichte van de prostituees opvallend. In hun poging de
prostituees te portretteren had de filmploeg de morele grenzen van haar beroepsethiek
overschreden waarbij het deviant-zijn van de vrouwen opmerkelijk genoeg voldoende grond
bood om de immorele handelswijze te legitimeren. Hoewel erkend door de wet, uit het
disrespect ten opzichte van prostituees zich eveneens bij het publiek. Naast het verbale
geweld dat als vanzelfsprekend door hen wordt gebezigd, worden de vrouwen regelmatig
bespuugd en gestompt vanuit voorbijrijdende auto’s.
De berichtgeving in de media kenmerkt zich door de eenzijdige beelden die worden
geschetst in het weergeven van de devianten. Aspecten die voldoen aan de normatieve
verwachtingen over hoe mensen in ‘that particular deviant role should act’ (Cohen & Young
1973: 363) worden herhaaldelijk benadrukt. Door de herhaling van het stereotype wordt dit
heersende beeld van de devianten binnen de samenleving steeds weer bevestigd waardoor
repressief handelen wordt gelegitimeerd. Hiermee wordt de stigmatisering en de daarmee
gepaard gaande vormen van uitsluiting acceptabel gemaakt.
Bauman (1998) gaat eveneens in op de rol van de massamedia en laat zien hoe zij
bijdraagt aan de betekenisgeving van de veronderstelde kloof tussen arm en rijk waardoor zij
mede verantwoordelijk zijn voor de depolitisering van de sociaaleconomische ongelijkheid.
Door zowel een fysieke als emotionele afstand in de portrettering van de devianten te creëren
is het voor de ‘rijkere’ kijkers niet of nauwelijks mogelijk zich met deze personen te
identificeren. Dit proces van ‘othering’ zorgt ervoor dat de grenzen en verschillen tussen het
‘ik’ en de ‘ander’ verscherpt worden waardoor de betrokkenheid bij de ander afneemt. De
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mobiliteit van de global zorgt er tevens voor dat deze zich af kan keren van de negatieve
gevolgen van het eigen handelen waardoor het verband tussen macht en verantwoordelijkheid
wordt verbroken. De structurele ontkenning van de in werkelijkheid samenhangende
leefwerelden van de global en local blijft hiermee gehandhaafd.
Naast het afbakenen van de morele grenzen heeft het portretteren van de devianten ook
amusementswaarde voor het publiek. Dit laten de toeristenbussen zien die hun route
tegenwoordig langs de Strich hebben gepland. Net als ‘de wallen’ in Amsterdam is de Strich
ook hier tot een soort toeristenattractie verworden. Hierbij kan een overeenkomst worden
gezien met het door Audrey Kobayashi (in G. Baumann 1999: 122) genoemde ‘Redboots
multiculturalisme’ waarin de etno-culturele diversiteit gecommercialiseerd wordt. Het idee
hierachter gaat uit van het afbreken van grenzen doch leidt het in praktijk juist tot de
bevestiging van grenzen en onderlinge verschillen (Bauman 1999). De commercialisering van
de prostituees en de Strich als toeristenattractie benadrukken de verschillen eveneens en
bevestigen daarmee het moreel anders-zijn van deze bevolkingsgroep.

De publieke opinie speelt dus een grote rol in het definiëren van het morele landschap met de
daarbij behorende morele grenzen. Deze bepalen wanneer een individu al dan niet als deviant
gezien moet worden en daarmee de positie van deze persoon binnen de maatschappij. De
volgende paragrafen zullen een inzicht geven in de persoonlijke relaties van prostituees en
hoe deze door de plaatsing binnen het morele landschap beïnvloed worden.

§ 5.4 Familie en vrienden
Op een rustige zaterdag middag kwam een vrouwtje van middelbare leeftijd jammerend het
Frauentreff binnen. Zij ging aan tafel zitten en vertelde haar verhaal: “Oh mein Gott....ich
habe grade dem Freund meines Sohnes hier gesehen....aber Gott sei Dank.... er fragte ‘wo
gehst du hin, was für ein Zufall, dass du hier bist’. Und ich sagte dann: ‘Och, ich will zur Ubahn, ich habe grade hier etwas eingekauft’.... und er wohnt hier unweit. ... er sagte ‘das ist
ja schön, dich hier zu sehen, ich wohn nämlich hier’. Jammerend ging ze verder “ohh
nein...... Jetzt kann ich hier nicht mehr arbeiten, jetzt kann ich hier nicht mehr arbeiten”.

Een belangrijke inter-persoonlijke relatie van de prostituees is die met familie en vrienden.
Deze relatie wordt veelal als problematisch ervaren omdat beide actoren zich aan weerszijden
van de grens binnen het morele landschap bevinden. In de inleiding van dit hoofdstuk stelde
Weitzer dat het creëren van een duidelijk onderscheid tussen de werk- en persoonlijke
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identiteit een van de strategieën is die prostituees hanteren om hun werk te normaliseren. Uit
gesprekken met vrouwen blijkt dat zij ten aanzien van familie en vrienden in meer of mindere
mate een dubbelleven leiden waarbij een duidelijk onderscheidt tussen de genoemde
identiteiten wordt gehanteerd. De privé-identiteit wordt in de relatie tot familie en vrienden
ingezet waarbij de werkidentiteit veelal verborgen blijft. De vrouwen doen zich onder andere
voor als huishoudster, schoonmaakster of serveerster.
Toch heerst bij veel vrouwen twijfel of en in hoe verre zij vrienden en familie over
hun Tätigkeiten willen informeren. Zo vertelde Marry* lachend dat haar moeder, niet op de
hoogte zijnde van haar ‘tweede baan’, een hartstilstand zou krijgen als ze het wist. Toch is de
verleiding om deze informatie met haar te delen zeer groot. Het zou fijn zijn openlijk over
haar beroep en ervaringen te kunnen vertellen. Naast de steun die deze openheid biedt op
dagen dat het ‘Scheisse’ loopt, zou ze ook de positieve zaken en ervaringen zoals succes
willen delen.
Het geheimhouden van hun beroep is een psychische belasting voor de vrouwen.
Naast de ‘angst’ betrapt te worden kunnen zij hun ervaringen met niemand delen en moeten
zij de emotionele impact die het werk op hen heeft individueel zien te verwerken. Daarnaast
krijgen de vrouwen veelal geen erkenning voor de bijdrage in bijvoorbeeld het huishouden of
de welvaart van het gezin en de familie. Uit angst dat de familie zich uit onbegrip van hen
distantieert of dat de maatschappelijke stigmatisering waar de vrouwen aan blootstaan op de
familie wordt over gedragen, besluiten de meesten te liegen en zo hun werkidentiteit
verborgen te houden.
De privé-identiteit is voor de deelname aan een ‘normaal’ sociaal leven van groot
belang omdat de vrouwen daarmee de stigmatisering en sociale uitsluiting gekoppeld aan hun
werkidentiteit kunnen ontwijken.
De kloof tussen beide identiteiten is zeer groot en blijkt veelal onoverbrugbaar. Dit
liegen kan een grote impact hebben op de genoemde relaties waar de vrouwen zich dan ook
bewust van zijn. Naast de innerlijke worsteling is het bijvoorbeeld zeer pijnlijk als de
kinderen op latere leeftijd achter de waarheid komen. Het beeld van de ‘goede moeder’ wordt
plotseling vervangen door het maatschappelijke predicaat van de deviante. Dit heeft een grote
impact op de beleving van het kind wat wordt vergroot door het schaden van de
vertrouwensband als gevolg van het liegen. Uit de voorbeelden die door een van de Hydravrouwen werden gegeven, bleek dat kinderen in praktijk de ‘beroepskeuze’ van hun moeder
meestal wel accepteren maar haar het liegen niet vergeven.

64

In de relatie tot de echtgenoot of vriend vormt het geheimhouden van het beroep zoals
bleek uit verschillende informele gesprekken en interviews, een uitzondering. Sommige
vrouwen waren reeds werkzaam in de prostitutie voordat zij hun huidige man, veelal een
cliënt, leerden kennen, andere vrouwen hadden in overleg met hun ‘wederhelft’ besloten in de
prostitutie te gaan werken. Naast partner vervult de man in veel gevallen tevens de rol van
pooier. Hij deelt in de inkomsten en is vaak ’s nachts op de Strich aanwezig om zijn vrouw te
beschermen. Door de vrouwen zelf wordt in deze gevallen niet gesproken over hun pooier
maar worden termen als Freund, Mann of Süsse gebruikt.
Het is voor de prostituee van groot belang dat het onderscheidt tussen beide
identiteiten door de partner erkend en geaccepteerd wordt zodat zij binnen deze relatie niet
met haar werkidentiteit geassocieerd wordt. Indien dit wel gebeurd is dat voor de vrouwen
zeer pijnlijk omdat zij, zoals een van de Hydra-vrouwen het omschreef, het ‘pretty woman’
idee betreffende relaties hebben. In contrast met de snelle contacten tijdens het werk streven
veel vrouwen naar een monogaam en haast ‘ burgerlijk’ leven. Het thuis wordt gezien als een
vertrouwde, rustige en liefdevolle omgeving. De relatie met de partner is voor de vrouwen
van groot belang om affectie te kunnen tonen en bevrediging in de liefde en hun seksualiteit te
kunnen beleven. Dit zijn aspecten die tijdens het werk uitgesloten zijn.

De problematiek ten aanzien van familie en vrienden geldt zowel voor Duitse als niet-Duitse
prostituees. Enig verschil is er echter te onderscheiden. Door de fysieke afstand met het
thuisfront lopen de MigrantInnen minder kans ‘betrapt’ te worden. Voor de Duitse vrouwen
brengt dit risico een extra belasting met zich mee, zoals ook de inleiding van deze paragraaf
liet zien. De Duitse vrouwen zijn zeer op hun hoede en hechten grote waarde aan hun
anonimiteit tijdens het werk. Het moge echter duidelijk zijn dat de familiare relatie bij
MigrantInnen ook zijn moeilijkheden kent. De eerder genoemde fysieke afstand heeft naast
zijn voordelen eveneens nadelen. De vrouwen zijn door hun migratie verwijderd van familie
en vrienden en moeten individueel in deze nieuwe omgeving zien te overleven. Naast de
fysieke afstand betekent dit ook dat de vrouwen niet voldoen aan het door de socialisering
opgelegde rolpatroon van ‘goede moeder’. De directe zorg voor hun kinderen hebben zij niet
in handen. Daarnaast overschrijden zij ook morele grenzen door als prostituee te werken. Het
is daarbij deels afhankelijk van het in het thuisland gehanteerde prostitutiebeleid in welke
mate de stigmatisering door de sociale omgeving plaatsvindt. De meeste vrouwen houden net
als de Duitse vrouwen hun beroep geheim voor familie en vrienden. De 28 jarige Poolse Eva*
vertelde dat buiten haar man niemand uit haar sociale omgeving op de hoogte was van haar
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werk. Voor familie en vrienden werkt zij in Berlijn als serveerster in een Imbiss. Haar keuze
om in Berlijn te werken had enerzijds te maken met het in Polen gehanteerde abolitionistisch
prostitutiebeleid en was anderzijds zoals eerder gezien gebaseerd op de relatief korte afstand
tot haar thuis53.

Met hun werkidentiteit bevinden de prostituees zich buiten de morele grenzen. De privéidentiteit wordt gehanteerd in relatie tot familie en vrienden en valt daarmee binnen de morele
grenzen. Hoewel deze grenzen ‘uiterlijk’ strak gesteld worden, blijken zij in werkelijkheid
nogal troebel en poreus waarbij verschillende identiteiten kunnen worden ingezet om deze
grenzen te overschrijden.

§ 5.5 Cliënten
Een andere relatie welke deel uit maakt van de sociale omgeving van de straatprostituee is die
met de cliënten. Kenmerkend aan deze relatie is het belang van de eerder genoemde
werkidentiteit die in tegenstelling tot het vorige hoofdstuk binnen deze ‘marktrelatie’
prevaleert. Tijdens de zakelijke overeenkomst tussen prostituee en cliënt wordt het lichaam
van de vrouw niet het bezit van de cliënt (Marshall 1999; McLeod 2003). De seksuele dienst
is het goed waar deze overeenkomst op is gebaseerd.
De manier waarop de vrouw hierbij haar lichaam inzet is afhankelijk van haar eigen
voorwaarden en niet gebaseerd op die van de cliënt. Prostituees die hun clientèle zelf kunnen
kiezen, geven duidelijk aan de touwtjes in handen te hebben. Zij hebben hun eigen grenzen en
regels ten aanzien van cliënten: met welke personen zij meegaan, waar zij hun diensten
verlenen en hoe ver zij in deze dienstverlening gaan. Tijdens een koffiepauze zag ik hoe
Yvonne een auto die vaart minderde, heftig gebaarde door te rijden. Daar de auto toch voor
haar stopte liep zij mopperend van de auto weg, naar een andere vrouw toe. Op dat moment
kwam het mij vreemd voor dat zij de onderhandeling niet aanging. Achteraf verklaarde ze
bekend te zijn met deze cliënt en hem pertinent te weigeren omdat zijn lichamelijke
verzorging te wensen over liet. Naast het aspect van lichamelijke verzorging worden cliënten
onder andere geweigerd als zij zwaar onder invloed van alcohol verkeren of ‘unsympathisch’
overkomen tijdens de onderhandeling. Het is dus niet zozeer de man die prostituee neemt,
maar de prostituee die de cliënt kiest. Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat de mate
van controle en macht betreffend het clientèle afhankelijk is van de zelfstandigheid van een
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prostituee. Vrouwen die onder druk van een pooier staan of afhankelijk zijn van drugs
‘moeten’ minder kieskeurig zijn.

Binnen de seksuele dienstverlening worden lichamelijke grenzen doorbroken. De vrouwen
hanteren bepaalde strategieën om fysieke en mentale barrières te creëren en zo de afstand tot
de cliënt te behouden (Weitzer 2007). Op lichamelijk niveau uit dit zich in de keuze de
cliënten niet te zoenen en een condoom te gebruiken tijdens de seks. Hoewel de laatste keuze
ook vanuit gezondheidsrisico wordt gemaakt, betekent het gebruik van een condoom een
fysieke barrière tussen cliënt en prostituee waardoor er geen sporen van de interactie
achterblijven (McLeod 2003: 159).
De objectificering van het lichaam is, naast de eerder genoemde vereiste om deel te
kunnen nemen aan de markt economie (zie hoofdstuk drie) eveneens van belang op
psychologisch niveau. De manier waarop de prostituee en haar lichaam worden gezien,
bepalen de gedragsstructuren die zich binnen deze ‘relatie’ ontwikkelen. Opvallend hierbij is
dat de objectificering van het Zelf bij de vrouwen een grote rol speelt in het relativeren van
deze zakelijke doch persoonlijke interactie. Hierdoor verdwijnt de affectieve dimensie uit de
handeling waardoor de lichamelijke interactie met de cliënt voor de vrouwen niet meer is dan
een onpersoonlijke marktrelatie.
Opvallend hierbij is dat juist de cliënten de prostituees niet zozeer als object zien. Ook
Marshall (1999: 145) meent dat “customers vainly try to disguise from themselves the true
nature of the enterprise” en ze verwachten een zekere mate van response of affectie van de
vrouwen. Zoals echter veel vrouwen benadrukten, is er een duidelijk onderscheidt tussen
Arbeit und Spass. Marry* gaf tijdens een gesprek aan dat dit voor sommige cliënten moeilijk
te accepteren is. Zo had zij een vaste cliënt verloren omdat hij niet van zich af kon zetten
enkel Arbeit te zijn. Veel mannen zijn zich hiervan bewust. Zij accepteren het waarbij ze
zorgen niet met de realiteit geconfronteerd te worden door privé of persoonlijke aanspraak op
de vrouwen te maken. Ofschoon er duidelijke grenzen zijn tussen werk en privé vertelde
Marry*, de mannen tijdens de ‘dienstverlening’ vaak iets ‘vorzuspielen’. De meesten vinden
het zeer aangenaam als het op zijn minst ‘lijkt’ alsof de vrouw er ook een mate van plezier
aan beleeft. Als het ‘nur Arbeit’ idee ervan af straalt, komen de klanten niet meer terug. De
kunst om tijdens het werk te ‘acteren’ is een van de eisen die aan de werkidentiteit wordt
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gesteld en dus een sterk punt in de marktwerking (Marshall 1999). “Mann kann und soll ihnen
oft etwas vorspielen aber...die Arbeit ist hier und der Spass zuhause“ aldus Marry*54.
Dat deze zakelijke relatie niet enkel om seks draait, en dat sommige mannen ook iets
anders in dit contact zoeken, laat het volgende voorbeeld zien. Beate*, een klein vrouwtje van
begin 50 met kersenrood haar, kwam het Frauentreff binnen. Op de vraag hoe het met haar
ging, gaf zij aan zeer tevreden te zijn. Ze had een zeer goede dag gehad, vertelde ze ons
lachend. Ze kwam net terug van een cliënt met wie ze drie uur, zonder seks, had
doorgebracht. Samen hadden ze aan een meertje gezeten, een flesje water gedeeld en
voornamelijk met elkaar gesproken en een beetje geknuffeld. Ze had de volle drie uur betaald
gekregen en haar werkdag zat erop. ‘Zeer aangenaam’ verzuchtte ze.

De hierboven beschreven voorbeelden laten zien hoe de relatie tussen cliënt en prostituee
wordt vormgegeven. Naast het feit dat lichamelijke grenzen worden doorbroken door het
fysieke contact met de cliënt, is tevens te zien welke strategieën de prostituees hanteren om
grenzen op zowel fysiek als mentaal niveau te creëren. Dit zijn echter niet de enige ‘grenzen’
die van belang zijn in deze relatie. Ook het eerder beschreven morele landschap speelt hierin
een rol. Door gebruik te maken van de diensten van een prostituee, begeeft een cliënt zich
herhaaldelijk in het als ‘deviant’ gedefinieerde deel van het morele landschap. In tegenstelling
tot de positionering van de prostituees is dit voor de cliënt echter maar tijdelijk van aard. De
anonimiteit kenmerkend voor de straatprostitutie werkt in het voordeel van de cliënt daar hij
de morele grenzen kan overschrijden zonder daar negatieve gevolgen van te ondervinden. De
criminalisering, stigmatisering en vormen van uitsluiting die de prostituees ondervinden,
blijken eenzijdig en hebben geen betrekking op de cliënt. Dit verschil in implicaties is
afhankelijk van het door de staat gehanteerde prostitutiebeleid. In het voorbeeld van Zweden,
waar het beleid is gebaseerd op het prohibitionisme (zie bijlage 3), zijn het juist de cliënten
die strafbaar worden gesteld waarbij de prostituees als ‘slachtoffers’ worden ontzien.

§ 5.6 Vrouwen onderling
Een ander aspect van de sociale omgeving van straatprostituees zijn de verhoudingen
en gedragsregels geldend tussen de vrouwen onderling. Zoals in hoofdstuk drie beschreven,
wordt de positie van de vrouwen op de Strich voor een groot deel door de pooiers en het
gebied dat zij hebben weten te claimen bepaald. Chapkis (2000) laat zien hoe ook de
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onderlinge verhoudingen onder invloed van mondiale ontwikkelingen als arbeidsmigratie en
de marktwerking veranderen.
Onder de vrouwen, werkzaam op de Strich, is een hiërarchie ontstaan welke enerzijds
gebaseerd is op de status als burger en anderzijds op aspecten als de afhankelijkheid van een
pooier en het gebruik van drugs. Op verschillende manieren werd duidelijk dat de Duitse
vrouwen zich boven de Oost-Europese, met name Bulgaarse en Hongaarse, vrouwen plaatsen.
Dit bracht spanningen met zich mee welke ook tot uiting kwamen in het Frauentreff. Zo
kwam het met regelmaat voor dat Duitse vrouwen hun beklach over de MigrantInnen kwamen
doen. Deze laatsten zouden de sfeer in de wijk verstoren en de markt verzieken. Het was zelfs
zo dat de Duitse vrouwen door cliënten werden benaderd en lastig gevallen om hun diensten,
‘net als de Bulgaarse vrouwen’, voor enkel 10 euro te verlenen. Als reactie hierop
beschuldigden de buitenlandse prostituees de aanwezige drugsprostituees van deze
handelingen.
De minachting van Duitse en niet-Duitse prostituees ten opzichte van drugsprostituees
komt op verschillende manieren tot uiting. Op straat zorgen de vrouwen ervoor niet in de
buurt van de drugsprostituees te staan. Ten eerste omdat zij niet met drugs geassocieerd willen
worden en ten tweede omdat de drugsprostituees een bepaald soort cliënten aantrekt en
anderen afschrikt. Binnen het Frauentreff Olga werden de drugsprostituees die hun spuiten en
naalden kwamen wisselen, voornamelijk met non-verbale kritiek geconfronteerd. Zo werd er
door de niet-verslaafde prostituees zichtbaar met hun ogen gerold en opvallend diep gezucht.
Daarnaast weigerden een aantal vrouwen bij drugsprostituees aan tafel te zitten tijdens het
eten.
Binnen deze groep ‘devianten’ gelden dus eveneens morele grenzen die de status van
de prostituee in de groep bepalen en waarbij de drugsprostituees tot de meest deviante
categorie behoren. Sommige vrouwen leken zich van deze categorisering weinig aan te
trekken. Andere vrouwen waren echter gekwetst en probeerden hun drugsgebruik te
verbergen. Zo stond Maya* op een avond naast de bar en ofschoon er maar een paar vrouwen
in het café waren leek ze hen schichtig in de gaten te houden. Met een zachte stem meldde ze
dat ze kwam ‘tauschen’. Ik knikte haar vriendelijk toe als teken dat ze de spuiten in de
daarvoor bestemde bakken kon deponeren. Toen ze terugkwam om de nieuwe spuiten te
halen, kwam ze ongewoon dicht bij me staan. Haast fluisterend vertelde ze wat ze nodig had.
Ik kreeg een plastic zakje in mijn handen geduwd om daar alles in te doen ‘damit die anderen
dass nicht sehen’. Natellen was niet nodig, ze geloofde het allemaal wel. Na haar plastic zakje
zorgvuldig te hebben opgeborgen, liep ze vrolijk naar de aanwezige vrouwen toe en ging bij
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hen aan tafel zitten. Het verbergen van het drugsgebruik wordt door meerdere vrouwen
ingezet om morele marginalisering door collega-prostituees te voorkomen en zo niet helemaal
onderaan de sociaal-maatschappelijke ladder te geraken. Hoewel de prostituees vanuit
maatschappelijk oogpunt als één homogene deviante groep worden beschouwd, blijkt dit in
praktijk niet zo te zijn.
Naast de concurrentie (zie hoofdstuk drie) steunen de vrouwen elkaar ook onderling.
Vaak zijn het maar kleine dingen die evenwel de dag van een andere vrouw goed maken. Zo
kwam Kati* op een middag uitgelaten vanuit de kleedruimte het café binnen. De Tsjechische
Natascha* had haar een netkouspanty gegeven die ze weliswaar zelf niet meer droeg maar
nog geheel intact was. Blij als een kind vertelde ze iedereen die het maar wilde horen van haar
geschenk.
Een volgend voorbeeld laat zien dat ook de gecreëerde grenzen tussen de prostituees
niet zo strikt zijn. Kirsti* kwam op een donderdag namiddag haar schulden betalen. De zaken
hadden de laatste week slecht gelopen waardoor zij voor het eerst een schuld had moeten laten
noteren. Vandaag kon zij haar twee euro terugbetalen en daarnaast nog enkele boterhammen
met beleg kopen. Etend aan de bar kreeg ze mee hoe Dorit*, een van de drugsprostituees
vroeg hoeveel schulden zij nog had openstaan. Omdat ze haar maximum had bereikt, maakte
ze zonder morren aanstalten weer naar buiten te gaan. Ze zou het ‘buiten nog een tijdje
proberen’ in de hoop dat ze daarna een maaltijd kon kopen. Kirsti* nog altijd peuzelend aan
haar brood vond dit onzin. Ze zei me die euro toe te voegen aan haar schulden. ‘op een lege
maag kan een vrouw ten slotte niet werken’. Hoewel rivaliteit altijd een belangrijke rol zal
blijven spelen, laten deze voorbeelden ook zien dat de situatie waarin de prostituees op deze
Strich verkeren, zorgt voor een vorm van verbondenheid. De gedeelde sociaaleconomische
situatie, de gedeelde risico’s verbonden aan het beroep en de kwetsbaarheid van de vrouwen
werkzaam op de Strich plaatst hen allen in ‘het zelfde schuitje’. Door onderlinge
samenwerking trachten de vrouwen hun positie te versterken. Zo creëren zij onderling
netwerken van bescherming waarbij zij elkaar en de situatie op straat in de gaten houden en
wordt ‘beroepsmatige informatie’, met betrekking tot wangedrag of speciale eisen van
cliënten aan elkaar doorgespeeld.
Zoals ook Chapkis (2000: 195-6) beschrijft, zorgt de toename van het aantal vrouwen
en de toegenomen concurrentie voor een afname aan vertrouwen en onderlinge solidariteit.
Dit creëert een onderlinge hiërarchie en beïnvloedt daarmee de gedragsregels welke de
prostituees onderling hanteren. Toch tonen de hier beschreven voorbeelden ook aan dat er een
zekere mate van solidariteit onder de vrouwen heerst.
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Om als straatprostituee te kunnen werken dienen de vrouwen een deel van de publieke ruimte
te claimen. Daar de ruimte in een stad moet worden gedeeld met allerlei actoren ontstaat er
strijd in het opeisen van de ruimte. Hierbij is de politieke en sociaaleconomische status van de
actoren van belang. Dit bepaald uiteindelijk wie de macht heeft de ruimte te definiëren en toe
te eigenen. Naast de fysieke ruimte verdeling speelt dit ook op moreel vlak. Naast de normen
en waarden die door de natiestaat worden uitgedragen heeft de publieke opinie een grote
invloed op de vormgeving van het morele landschap en de morele grenzen. De prostituees
worden binnen dit landschap als deviant gedefinieerd waardoor zij in hun positie worden vast
gezet. De laatste paragrafen lieten zien welke ruimten de verschillende relaties van de
prostituees binnen het morele landschap innemen, hoe deze relaties door de morele grenzen
worden bepaald en beïnvloed en op welke manier de grenzen worden benaderd.
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Hoofdstuk 6 Conclusie

Het mondialiseringsproces met de daarmee gepaard gaande mobiliteit heeft een nieuwe
samenstelling van de samenleving tot gevolg. Oude grenzen vervagen terwijl nieuwe grenzen
worden gecreëerd. Het benadrukken van deze nieuwe grenzen zorgt voor een toenemende
polarisatie in onderlinge verschillen. Op macro niveau uit zich dit in de neoliberale
markteconomie en de mondiale verschillen tussen arm en rijk. Neoliberale idealen als
gelijkheid en vrijheid blijken niet geldig voor iedereen waardoor er nieuwe kwetsbare groepen
in de samenleving ontstaan. Een van deze groepen betreft vrouwen. De hiërarchie binnen de
seksen en de hieruit voortvloeiende socialisering en discriminatie zorgt ervoor dat veel
vrouwen economisch nog steeds in een marginale positie verkeren. Op zoek naar
mogelijkheden om deze positie te verbeteren blijkt de prostitutie voor sommigen een
acceptabel alternatief. De prostitutie biedt een flexibele werkomgeving en betekent ook voor
laag opgeleide vrouwen ‘viel und schnelles Geld’.
Dit betekent niet dat er geen eisen aan de vrouwen worden gesteld. Het feit dat de
prostitutie een markt is, welke tegenwoordig neoliberaal gestuurd wordt, dwingt vrouwen tot
bepaald gedrag. Om in het spel van vraag en aanbod en dus de concurrentie te kunnen
meespelen, is de disciplinering van het lichaam van groot belang. De aantrekkelijkheid van
het lichaam als commodity dient de consument tenslotte te verleiden tot het kopen van
seksuele diensten. Hierbij is het noodzaak te anticiperen op de diverse wensen van cliënten en
de vluchtigheid van deze verlangens, kenmerkend voor de consumptie maatschappij.
Een ander kenmerkend aspect van de huidige neoliberale economie is de mondiale
ongelijkheid in de verdeling van het kapitaal. Dit heeft wereldwijd de migratie van mensen op
gang gebracht om zo in hun levensonderhoud en dat van hun familie te voorzien. De
mondialisering en bijbehorende time/space compression dragen bij aan deze
arbeidsmigratiestromen. Dit geldt eveneens voor de vrouwen werkzaam in de prostitutie.
Tekenend hiervoor zijn de zestig procent niet-Duitse prostituees werkzaam in Duitsland die
als MigrantInnen de fysieke grenzen overschrijden.
Het overschrijden van deze grenzen wordt respectievelijk door het nationale
migratiebeleid en op transnationaal niveau in de vorm van het Europese migratiebeleid
gereguleerd. Deze beleidsvormen doen de grenzen binnen de EU vervagen en creëren tevens
nieuwe buitengrenzen wat nieuwe vormen van uitsluiting tot gevolg heeft.
In tegenstelling tot de vrouwen uit de vijftien oude lidstaten worden vrouwen van
buiten de EU zonder meer als ongewenst gezien en genieten zij zonder verblijfs- en
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werkvergunning geen enkele rechten. Hoewel deel uitmakend van de Europese Unie, hebben
ook de vrouwen van de nieuwe EU-lidstaten nog te maken met beperkingen. Door de
gehanteerde overgangsregeling worden zij als niet volwaardig EU-burgers gezien waardoor
zij van bepaalde rechten behorend tot het EU-burgerschap worden uitgesloten.
Een cruciale beperking gekoppeld aan de overgangsregeling is dat het deze vrouwen
niet is toegestaan in loondienst te werken. Het vrij vestigen is tot op heden enkel mogelijk als
zelfstandige ondernemer, wat door het ontbreken van kennis en financiële middelen voor deze
vrouwen onmogelijk is. Voor de marginalen uit de nieuwe EU-lidstaten worden er op deze
manier beperkingen gesteld aan een van de vier fundamentele vrijheden binnen de EU
namelijk het vrije verkeer van personen. Hoewel de grenzen lijken te vervagen blijkt dit niet
voor iedere EU burger het geval waarbij natiestaten hun grenzen bewust benadrukken om de
collectieve goederen behorend tot dit domein voor de eigen burgers veilig te stellen.
Naast het definiëren van de buitengrenzen speelt de natiestaat een belangrijke rol in
het definiëren en hiermee positioneren van personen en groepen binnen de samenleving. Aan
de door de staat toegeschreven definitie worden rechten en plichten verbonden welke de
positie, status en handelingsruimte van deze personen of groepen bepaald. Zij die als ‘deviant’
en daarmee als orde verstorend worden gezien, zullen ofwel onder toezicht komen te staan,
gecorrigeerd worden of uit de samenleving worden verbannen. Beleid gericht op deze
‘devianten’ institutionaliseert daarmee tevens het anders-zijn van deze groepen. Dit geldt ook
voor de prostitutie waarbij het beleid gericht kan zijn op afschaffing, verbod of regulering
ervan. Het nationale beleid ten aanzien van prostitutie bepaald daarnaast in hoeverre een
prostituee als arbeidsmigrant toegang tot een land kan krijgen.
Met het in Duitsland gehanteerde prostitutiebeleid (Prost.G.) heeft de regering de
juridische positie van de prostituees willen doen verbeteren. In praktijk bleken de
uitwerkingen echter minder positief. Verhalen en voorbeelden van vrouwen werkzaam op de
Strich tonen aan dat de prostituees door een continuerende stigmatisering nog steeds van
bepaalde rechten worden uitgesloten. Zo is het tegenwoordig wettelijk mogelijk een
ziektekostenverzekering af te sluiten maar weigeren verzekeringsmaatschappijen dit te doen
in verband met het schaden van de bedrijfsreputatie. Door de term ‘deviant’ worden de
prostituees als niet-volwaardige burgers gezien wat verschillende vormen van formele en
informele uitsluiting legitimeert waarbij de positie van de niet-Duitse vrouwen in dit opzicht
nog het meest schrijnend is. Door de beperkingen die het migratiebeleid aan deze vrouwen
stelt, worden zij ook automatisch uitgesloten van de rechten die het Prost.G. voorstaat. Zo
hebben de vrouwen door hun illegale werkstatus geen recht op een uitkering, kan het inkomen
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niet juridisch worden geclaimd en is het afsluiten van een ziektekostenverzekering
onmogelijk. Op basis van zowel het migrant als prostituee-zijn vindt er een dubbele uitsluiting
plaats waardoor de vrouwen verder in hun handelingsruimte beperkt worden en daardoor
verder gemarginaliseerd raken.
Naast haar taak in de verdeling van de welvaartsbronnen te voorzien zorgt zij ook voor
de veiligheid van haar burgers. Om uitsluiting en maatregelen tegen bepaalde deviante
groepen te kunnen legitimeren, worden onder andere processen van criminalisering en
othering ingezet. Door de verschillen tussen ‘afwijkende’ en ‘normale’ individuen te
verscherpen en benadrukken, wordt identificatie met elkaar moeilijk zoniet onmogelijk
waardoor de leefwerelden van beide groepen los van elkaar lijken te staan. In werkelijkheid
zijn ze echter interdependent, en dragen alle actoren dus een bepaalde verantwoordelijkheid
ten opzichte van elkaar, een aspect dat juist door dit othering stelselmatig kan worden
ontkend. Door de benadering dat vrouwen er zelf voor kiezen om op de Strich te werken en
hiermee ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie, hoeft er geen aandacht besteed te
worden aan aspecten als vraag en aanbod en structurele ongelijkheden welke de eigenlijke
oorzaken zijn om tot migratieprostitutie over te gaan.
Repressieve maatregelen als het beperken van de arbeidsmigratie of het strenger
worden van strafrechtelijke vervolging welke door een natiestaat gehanteerd worden, zijn in
die zin niet doelmatig omdat zij niets aan de oorzaak van de problematiek veranderen maar de
problemen enkel verplaatsen. Het onderzoek toont aan dat daar waar men nieuwe grenzen
stelt, nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd deze te overschrijden. De beperkingen uit het
migratiebeleid en hierdoor de ontkenning van rechten uit het Prost.G. leiden tot een
verslechtering in de omstandigheden van de prostituees werkzaam op de Strich. Als gevolg
hiervan is te zien dat vrouwen opzoek gaan naar nieuwe plaatsen met betere omstandigheden
waarbij Duitsland respectievelijk Berlijn als transitlocatie wordt gebruikt. Een ander gevolg
hiervan is dat de vrouwen gebruik maken van derden om hun migratie en sociaal economische
mobiliteit alsnog te verwezenlijken.
Dat de repressieve maatregelen toch een voedingsbodem vinden, heeft te maken met
de politieke en publieke discussies waarbij steevast een koppeling tussen mensenhandel,
prostitutie en mensenrechten wordt gemaakt. Het selectief inzetten van de mensenrechten in
die discussies blijkt voor natiestaten effectief te zijn om bestaande grenzen te kunnen blijven
hanteren ofwel nieuwe grenzen te creëren. Binnen de genoemde discussies worden de nietDuitse prostituees automatisch als slachtoffer van mensenhandel en gedwongen prostitutie
gezien waardoor de eerder beschreven oorzaken worden genegeerd.
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Naast de natiestaat speelt ook de publieke opinie een grote rol in het bepalen van de
sociale norm en zien we hoe die sociale norm de levens van individuen binnen de
samenleving disciplineert. Hierbij wordt gestreefd naar het niet afwijken van de gangbare
‘realiteit’ binnen de samenleving. Op grond van het morele afwijken vinden er diverse
vormen van fysieke en sociale segregatie plaats waarbij door verschillende actoren getracht
wordt deze individuen uit de publieke ruimte te verdrijven.
Zoals ook uit het onderzoek blijkt is de sociaaleconomische status van belang in het
claimen en opeisen van ruimte. De vrouwen werkzaam op de Strich verkeren door hun
prostituee-zijn (gekoppeld aan het eventueel migrant-zijn) in een minder favorabele positie.
Hoewel legaal worden zij door het publiek nog steeds als deviant gedefinieerd waardoor hen
een deel van hun handelingsruimte en het vrij bewegen in de publieke ruimte wordt
ontnomen. Opvallend hierbij is de paradoxale houding van het publiek. Terwijl de commercie
uitgaat van het principe ‘sex sells’ en dit moreel aanvaardbaar is, wordt het idee van ‘selling
sex’ als moreel onaanvaardbaar gezien. Ofschoon de vrouwen, gebruik makend van de
mogelijkheden die de markteconomie hen biedt, streven naar sociaaleconomische mobiliteit
worden deze mogelijkheden door de heersende publieke opinie grotendeels teniet gedaan.
Door de stigmatisering en het proces van othering als gevolg van het vermeende
morele afwijken, worden de prostituees in hun politieke, sociale en economische positie
vastgezet. Om toch een handelingsruimte te behouden hanteren zij twee identiteiten met
bijbehorende gedrags- en kledingcodes waarmee zij zich enerzijds binnen de morele grenzen
en anderzijds buiten deze grenzen begeven. De segregatie die de morele grenzen aan de
vrouwen oplegt, wordt als het ware door de vrouwen geïncorporeerd in een privé- en
werkidentiteit. Hoewel de grenzen formeel strak gesteld zijn tussen het moreel aanvaardbare
en onaanvaardbare blijken zij in werkelijkheid diffuus wat het overschrijden ervan
vergemakkelijkt.
Kort samengevat heeft dit onderzoek aangetoond hoe de verschillende regimes op
elkaar ingrijpen en daarmee de handelingsruimte en het gedrag van straatprostituees in Berlijn
vormgeven. Terwijl het marktregime de vrouwen aanzet tot prostitutie en migratie in hun
zoektocht naar sociaaleconomische mobiliteit, zorgen zowel het natiestaatregime als de
sociale context ervoor dat hun handelingsruimte hierin beperkt wordt. De door de regimes
formeel gestelde grenzen blijken in werkelijkheid minder scherp wat wordt aangetoond door
de verschillende manieren waarop de vrouwen zich zowel binnen als buiten de grenzen
begeven, in fysiek, moreel en juridisch opzicht.
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Grenzen blijken noodzakelijk om de leefwereld te kunnen structureren. Het
mondialiseringsproces impliceert echter het vervagen van grenzen en brengt daardoor
veranderingen en tevens onzekerheden met zich mee die ervoor zorgen dat nieuwe grenzen
gecreëerd worden.
Deze ontwikkelingen roepen vele vragen op. Is een wereld zonder grenzen mogelijk?
Blijft het creëren van nieuwe grenzen zich continueren? Is het mogelijk grenzeloos grenzen te
stellen in deze mondialiserende wereld? Mocht de ‘grenzeloze wereld’ mogelijk blijken, geldt
dit dan ook voor de marginalen van de samenleving of zullen zij voorts aan grenzen gebonden
blijven? In hoeverre mag men de handelingsruimte van andere beperken en daarmee
begrenzen? Wat betekent dit voor de verantwoordelijkheid die we allen ten opzichte van
elkaar dragen? Tenslotte “Globalization is not what we all, or at least the most resourceful
and enterprising among us, wish or hope to do. It is about what is happening to us all”. 55
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In: Bauman 1998: 60
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Glossarium

Anschaffen

geld verdienen; zich prostitueren.

Arbeit

werk

Bordsteinschwalben

prostituees

Drogennotdienst

de overkoepelende organisatie waar Frauentreff Olga
onderdeel van is

Erscheinungsform

verschijningsvorm,

Förderung

bevorderen, steunen

Freund

vriend

Imbiss

cafetaria

Mann

man, eega

MigrantInnen

vrouwelijke migranten

Prost.G. (Prostitutionsgesetz)

prostitutiebeleid

Rotlicht Bereich

rosse buurt, prostitutie milieu

Sittenwidrig(keit)

onzedelijk, in strijd met de goede zeden

Spass

plezier

Sperrbezirken

verboden gebieden

Steuernummer

belastingsregistratienummer (bewijs dat de vrouwen als
zelfstandig onderneemster zijn aangemeld)

Strich

straatprostitutie, tippelzone

Süsse

liefje

Tätigkeit

werkzaamheid, bezigheid

Tauschen

ruilen

U-Bahn

metro

Unsympathisch

onsympathiek

Vorzuspielen

voorspelen, acteren

Quartiers Raad

kwartiersraad, wijkraad.

Zuhälter

pooier
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Bijlage: Beleidsvormen ten aanzien van prostitutie binnen de EU

Het Abolitionisme: dit model kenmerkt zich door die vormen van prostitutiebeleid waarbij
zowel indoor als outdoor prostitutie verboden zijn. Ondanks dit verbod tolereren deze
regeringen de uitoefening van prostitutie, indien deze niet gepaard gaat met een verstoring
van de openbare orde of met vormen van uitbuiting en dwang. Elke vorm van regulering door
de overheid is uitgesloten. Nadelen aan deze vormen van beleid is dat het aspecten als
uitbuiting en mensenhandel makkelijker maakt. Europese landen die een abolitionistische
politiek aanhangen zijn Portugal, Slowakije, Spanje, Slovenië, Tsjechië en Polen.

Het nieuwe abolitionisme: naast het abolitionisme is er een nieuwe vorm tot stand gekomen
waarbij juist de nadruk ligt op de strafbaarheid van prostitutie binnen bordelen. Dit ‘nieuwe’
abolitionisme vindt men bijvoorbeeld in landen als België, Denemarken, Cypres, Estland,
Finland, Frankrijk, Italië en Luxemburg.

Het Prohibitionisme: binnen dit model is de prostitutie verregaand verboden waarbij eveneens
de cliënten juridisch kunnen worden vervolgd. De Europese landen die hun beleid op dit
model gebaseerd hebben zijn Ierland, Litouwen, Malta en Zweden. De laatst genoemde voert
het meest strengen beleid waarbij prostitutie als uitbuiting, schending van de mensenrechten
en sociaal schadelijk wordt gezien. Prostitutie is hier sinds 1998 verboden waarbij enkel de
cliënten juridisch worden bestraft. De prostituees worden als slachtoffer gezien waarmee men
hoopt de stigmatisering te verleggen en zo de vraag te verminderen. Een gevolg van deze
vormen van beleid is dat prostituees, om de vraag van aanbod te voorzien, zich steeds meer in
de underground moeten begeven. Dit is eveneens de reden waarom in Zweden de zichtbare
prostitutie haast is verdwenen.

Het Regulationisme: in landen die dit model hanteren is de prostitutie niet verboden en wordt
zij, zoals de naam doet vermoeden, door de staat gereguleerd en gecontroleerd. Deze
regulering vindt meestal plaats door registrering van de prostituees of zoals eerder vermeld de
medische controles. De Europese landen welke hun beleid naar dit model hebben gevormd
zijn Oostenrijk, Groot Brittannië, Griekenland, Hongarije, Letland, Nederland en Duitsland.
Het Nederlandse beleid wordt in deze gezien als het liberale ‘Gegenstuck’ van het eerder
genoemde Zweedse model.
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Prostitutie wordt hier sinds 2000 als ‘beroep’ erkend waardoor de vrouwen arbeidrechten
genieten. Bordelen binnen tolerantiegebieden, worden door verschillende instanties en
ambtenaren gecontroleerd. Deze strenge controles hebben tot gevolg gehad dat de
(illegale)straatprostitutie is toegenomen.
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