
BLACK LIGHT SPRAK MET HAAR 

Het liefst wilde ze dat haar herinneringen aileen 
bestonden uit dat gelukkige kind dat ze ooit was. "Oat 
kind dat speelde met de zomerwind en de dansende 
lieveheersbeestjes op haar gele jurkje" Oit idyllische 
stilleven werd bruut verstoord door een "rotjongen"uit 
de buurt. Vanaf dan wordt Metje Blaak bijgestaan door 
alter ego Oaatje Smit. Daatje speelt met het hellevuur 
van de prostitutie. Metje brandt haar kontje en moet op 
de blaren zitten. Om haar helingsproces te be
spoedigen, schreet Metje de autobiogratie Who the 
tuck is Oaatje Smit? Tenslotte wfl iedereen com
fortabel zitten. 

BL .' Who the fuck is Daatje Smit ?
 
Metje : Daatje is rond de dertig, ze is heel erg
 
mannelijk...
 

BL : Ze is dus een stuk jonger dan jij ?
 
Metje : Ja, nu weI. Vroeger niet. Ik ben ouder
 
geworden.
 

BL : Ben je pas dat vieze kind, met wie niemand moch! 
spelen, geworden na de aanranding door die 
"rotjongen" ? 
Metje : Niemand wist van die aanranding, maar ik 
voelde me heel vies. Ik was een vreemd kind door al 
die dingen die gebeurd zijn. Ik 510eg gouw van me af en 
was altijd aileen op pad. 

aL ; Je schrijft dat na die aanranding Daatje bezit van 
je had genomen. Hoe ervaar je zoiets ? 
Metje : Er kwam een kracht van binnenuit. Voor een 
kind van vier was ik veel te sterk. Ik sloeg en dat deed 
ik nooit. Ik schopte en dat deed ik nooit. Hij was dit 
absoluut niet van mij gewend. Toen het allemaal 
voorbij was zei ze "Ik ben Daatje Smit". Haar stem 
klonk een beetje hees. 

aL .' Zou Oaatje een verklaring kunnen zijn voor het 
gedrag dat je van jezelt niet herkent. Je slaan en 
schoppen achterat aan een ander toeschrijven, biedt 
een oplossing. 
Metje : Nee, absoluut niet. Nee, dat was er gewoon. 
Niet dat ik mij achter haar verschuil. 

BL .' Zo zou o.aatje Smit van pas kunnen komen in de 
legitimatie van je keuze voor prostitutie. 
Metje : Oh, nee, nee, nee! Ik draag aile 

verantwoordelijkheid zel1. Want Daatje, dat ben ik. 
Daatje is een deel van mij. Maar doordat ze er was zij 
er dingen gebeurd waarin ik terecht kwam. Ik zeg nie' 
dat Daatje schuld is. Maar ze had wei meer let. Als 
Daatje er niet was geweest, had ik misschien nooit die 
dingen zelf gedurfd. 

aL .' Maar hoe verklaar je Daatje dan weI? 
Metje : Ik dacht vroeger dat iedereen een Daatje had 
Maar toen ik ouder werd, wist ik dat er toch wei wat aa 
de hand was. Dat heet MPS. 't Is ook een beken 
fenomeen. Dat komt door een traumatische ervaring 
Maar dat weet je niet als je vier bent. Dan ga je daar 
heel anders mee am. Ik vond het heel spannend da 
Daatje er was, want er gebeurde een heleboel. Daatje 
was brutaal en durfde alles, heerlijk! Oat is op ee 
gegeven moment zijn eigen leven gaan leiden. Maar i 
heb me nooit achter haar verscholen. Want ik deed da 
ook. Ik ben Daatje. Ik ben Metje en ik ben Daatje. 
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aL .' Je tienervriendin Nana, merkt dat je je 
anders gedraagt en zelfs anders loopt. Ze zegt : lilt r.
net of je dan veel ouder bent en alles al een keer he 
meegemaakt". Heeft Daatje alles al een 
meegemaakt ? 
Metje : Ja. 't Was net of Daatje een volwassen persoo 
was. Veel volwassener. Als Daatje er is, dan ben i 
ook anders. 

aL .' Je noemde dat MPS. Elders in je boek schrijf j 
over de periode waarin je werkte voor een 
bemiddelingsbureau. Ze hebben je daar in 
bestand met foto's waarop je afgebeeld bent a/;
verschillende types... 
Metje : Ja. En dan komen er nog meer. 

BL : Hoe komt dat die persoonlijkheden opeen 
wegvallen wanneer }ij naar dat bureau toegaat om d; 
foto's te verscheuren ? Ik dacht dat het een hele strij 
kost om van multipele persoonlijkheden af te komen 
Metje : Dat weet ik niet. Ik heb nooit met ande 
mensen gepraat die het hadden. Ik ben er ook no 
mee naar de psychiater geweest. Doordat ik ze moe 
uitbeelden kwamen ze in mijn leven. En toen 
daarmee kapte, gingen ze weer weg. 

BL .' Het is mijn ervaring met het werken in de prostit 
dat je nogal erg overgeleverd bent aan de projectil 
van anderen. Daardoor kan het moeilijk zijn om 
eigen persoonlijkheid te bewaren. Om te bJijven wie 



,
<6@(L,,/rl.!i}J 

t!1i',;,,'.' it;" /1}'r;}f'.~','*,:J),J",'tfI\ 
~ If ",,' 

bent en niet (Jen rol te gaan overnemen als eigen aan 
jou, Heeft dat er vo/gens jou wat mee te maken ? 
Metje : Ik denk dat je er dan heel dicht bij zit. Want kijk, 
die klanten zagen jou natuurlijk ook als... Een klant die 
een geraffineerde vrouw wilde, op een of andere manier 
voe/de ik dat aan en dan was ik een geraffineerde 
vrouw. Ous hij projecteerde dat inderdaad op mij, 
BL : Waarom ben je er nooi! voor naar de psychiater 
gegaan ? 
Metje: Nou, ik ben een keer geweest. Die man snapte 
d'r geen hoi van. Nee, ik kon daar niet mee overweg en 
ik had geen zin om me gek te laten maken. Zo gek ben 
ik ook niet ! 

BL : Je ervoer Daatje oak niet als onaangenaam in ie 
leven ? 
Metje : Nee, helemaal niet. Oaatje was vaak mijn 
redding. Ik was ook minder eenzaam met haar. 
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BL : Heb je or nu, nu jij ouder bent goworden, rninder 
steun aan dan vroeger ? 
Metje : Ik heb er flU minder steun aan omdat zij meer
 
van mijn fichaam verlangt dan ik eigenlijk kan. Ja, je
 
wordt ouder. Je moet je energie een beetje opsparen.
 
Je kunt nog wei van alles, maar je moet toch een beetje
 
rekening houden met.
 
Als er een teest is waar ik eigenlijk niet naar toe wil en
 
Oaatje wei, dan ga ik maar. Jk loop dan wei eens op
 
mijn wenkbrauwen.
 

BL : Is ze tijdens ons gesprek ook aanwezig ?
 
Metje : Ze praat wei mee en ze zegt ook weI eens wat.
 
Ze is niet helemaal uit beeld. Af en toe zegt ze : leg dat
 
eens even uit. Bijvoorbeeld, toen je net vroeg of ik in
 
re'lncarnatie geloot, zei Oaatje : dat is geen kwestie van
 
geloven. Oat IS zo !
 

BL : Prettig am niet te hoeven twijfelen.
 
Metje : Nee, ik twijtel nergens meer aan.
 

BL : is dat iets wat komt met de leeftijd ?
 
Metje : Ja. Ik was vroeger heel onzeker. Nu heb ik het
 
gevoel dat ik kan doen wat ik wil. Als je iets heel graag
 
wilt, dan lukt het meestal niet. En laat je het los, dan
 
gebeurt het. Je kunt net zo hard knokken als je wil,
 
maar als iets niet is voorbestemd - want heel veel is al
 
uitgestippeld - dan kom je er niet. En omgekeerd : daar
 
waar je heen moet, daar kom je ook. Je maakt het
 
jezelf aileen maar moeilijk door er met een boog
 
omheen te gaan. Je wordt er aileen maar misselijk van,
 
of je krijgt andere toestanden met je lichaam. Je kan
 
beter rechtstreeks gaan.
 

BL : Toen ie nog kind was, werkten ie zintuigen veel 
scherper dan tijdens latere periodes in je leven. Je 
schrijft dat er momenten waren waarop je dwars door 
deuren en muren heen kon kijken. 
Metje : Je ziet die muren niet. Je weet dat je thuis zit en 
dat die muren daar zijn, maar ik keek daar doorheen. 
Omdat mijn moeder daar erg angstig van werd, riep ik 
het niet meer op. Ik dacht: dit zal wei niet goed zijn. Oit 
mag niet. Ous deed ik het niet meer. Langzaam is het 
atgestompt. Ik heb het ook niet meer opgepakt. Die 
zintuigen hebben we allemaal. Aileen moeten we ze 
ontwikkelen. Als je in de prostitutie zit, dan ga je dat 
heel sterk ontwikkelen, Want je moet dan wei voelen 
wie je binnenkrijgt. Je moet je voelhoorntjes altijd uit 
hebben. Je weet nooit wat er kan gebeuren. 
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BL : Ik heb me altijd afgevraagd of mijn intui"tie aan het 
werk was, of mijn vooroordclen 
Metje : Vooroordelen. ,la ik kan me voorstellen dat je 
iemand ziet van wie je denkt : daar moet ik vaor 
oppassen. Maar op het moment dat-ie met je gaat 
praten, denk je : ach, hij is toch wei aardig en dan gooi 
je het aan de kant. Bij mij is het dan altijd zo geweest 
dat diegene me toch, op een af andere manier, pakt. 
Nadat zoiets een paar keer gebeurd is, denk js: vanaf 
nu, nooit meer ! Nu ga ik het echt gebruiken. En in die 
handel, gebruik je het oak echt. Je ontwikkelt dat z6 
erg. Als je dan iemand binnen ziet komen weet je aJ 
precies wat voor vlees ie in de kuip hebt. Ik ben wei 
heel vaak op m'n bek gegaan. Oat moet je. In ie leven 
moet je vallen en opstaan. Oat zijn gewaon de dingen 
die je leren moet. Je hebt toch zeker ook gelezen over 
dat nog een keer terugkomen? Oat ik die vrouw in de 
spiegel zag bij de kapper? Ik zie haar nog elke maand. 
Ze zei oak tegen me : nee, je kunt in dit leven niet meer 
doen wat je wil. Je zal nog een keer moeten 
terugkornen. Maar dat wil ik niet. Ik wil het nu goed 
doen! Ik denk dat alles wat op je weg kamt... tja, dat 
kornt op je weg. 

BL : Jij bent ervan overtuigd dat we rei"ncarneren ? 
Metje : Ja. Dood is er niet. Je blijft gewoan. Je hebt 
zeven levens. Je komt zeven keer terug. Dim word je 
geboren in een land waar het heel arm is en waar 
mensen mekaar de kop inslaan en kan je kijken wat jij 
daarmee doet. Dan kom je ergens waar alles leuk en 
aardig is en dan ... Deels word je gevormd door je 
omgeving, deels gaat het om iets wat echt van jou is en 
waar jij iets mee moet daen. oaar hangt je ontwikkeling 
van af. 

BL : Wat is dat bij jou? Wat in jou zit? 
Metje : Bij mij is dat het proberen, hoe dan ook, am een 
soort vrede te bewaren. Ja 't klinkt heel nobel 
natuurlijk, maar ik wil graag ... ik weet niet hoe ik het 
moet uitleggen. Ik noem het een soort innerlijke 
beschaving. 

BL : in welke categorie valt onze beschaving? In die 
van dat arme land waar mensen mekaar de kop 
ins/aan, of is het hier allemaalleuk en aardig? Waar 
deel iii dit leven in ? 
Metje : oit leven is voor mij een heel groot leerproces. 
In de eerste plaats is het de bewustwording. oit is het 
eerste leven waarin ik me elVan bewust ben dat ik terug 
gekomen ben. Oat is iets wat in mijn kindertijd reeds 
gebeurde. Oat voorval met die rotjongen moest 
gewoon zo zijn om mij zover te krijgen dat ik me bewust 
werd van het leven wat ik nu heb. En al die mensen die 
ik ontmoet heb... Hoe kon ik ooit zo veel mensen 
ontmoeten en zo veel mannen ontmoeten als ik niet in 
de prostitutie had gezeten ? 

BL : Hebben al die leerprocessen een doel? Want als 
alles tach eindeloos doorgaat ? 
Metje : Er is een doef. Je blijft niet tot in het oneindige 
terugkomen. Eens blijf je waar je bent en heb je 't 
gehad. Dan heb je de proeven doorstaan. Maar 
zolang jij nog niet geleerd hebt, moet je iedere keer 
weer terug naar dat tranendal. 

BL : In }e voorwoord bedank}e "aile geflipte vogels" die 
}e op }e levenspad bent tegengekomen. Je schrijft erbij 
dat iedereen zijn taak te vervullen heeft in het leven en 
dat het jou een lange weg gekost heeft om de jouwe te 
vinden. Wat is die taak voor jou ? 
Metje: Mijn hele leven wilde ik fotograaf worden. Twee 
jaar geleden ben ik een fotostudio begonnen in een 
klein flatje, waar ik wat achtergrondpapier ophing. Ik 
ging hele mooie glamourfoto's maken. Vrouwen mooi 
maken ... Maar ik dacht : er moet mser zijn. Want ik heb 
zo'n vrouw anderhalf uur onder de lampen zitten. Ze 
gaat me dingen vertellen, begint me te vertrouwen. 
Sommigen gaan zelfs hui/en. Make up eraf, moet ik 
helemaaf opnieuw beginnen... Ik merkte dat iemand na 
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