
v In eerdere nummers interviewden wii 

Carry Tefsen en Wieteke van Dort. 

Nu is de beurt aan een acteur die graag 
De link 

longs de boon timmert 

Hii was een van de eerste homo's die zich niet 
met 

longer verborgen tegen discriminatie 

maar openliik toonden wie en hoe zii waren. 
Albert Mol 

Wie kent hem niet van tv,reclame en film? 

Voluit in Blacklight: Albert Mol. 

r 

HHef contact met 'heren' hebben we gemeen H 

'Er is veel geouwehoer over hoeren en homo's" 

Je hebf veel over prostitufie geschreven. leeftijd ging je wei eells over de Wallen. publiciteit en gedoe. Het hoorde in het 
Hoc kwam je op dir onderwcrp? Door begon zich een beeld Ie vormen stadsbeeld thuis, flet zools het Vondel

von de vlouwen othter de ramen. Vroe pork, Artis en het Woterlooplein. Er 
Albert Mol: "Daarvoor moet je een heel ger waren door meer vrouwen don nu. wed ook nooit gezegd: 'Oh, door moet 
stuk tl:1rug naor mijn jeugd. Ik ben in Er waren toen niet zoveel sexshops en je oppassen', of zoiets. Dot waren de 
Amsterdam geboren. Op een bepaolde dot soorl toestanden, en oak niet Loveel Wallen. Hnt was er gcwoon, doar werd 
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geen chocola om gemookt. In die tijd 
hod je verschillende rongen en standen 
binnen de proslitutie. Je had bijvoor 
beeld de dames die in de Schiller-bar 
zaten op het Rembrandtplein. Door 
zoten veel ortiesten, maar ook sjieke 
prostituees. Het woord 'temeier' h~ft 
tegenwoordig een heel andere betekenis, 
nogol denigrerend. Een woord wot nu 
een bijkJonk heeft, net zoals ruigpoot of 

.ef. Moor in die dogen W(JS 'een sjie
eier' geen scheldnaom." 

Weet ie woor het woord temeier van
clacn komt? 

Albert Mol: "Dat weet ik bij God niel. 
Misschien wei vun 'te-meier' omdot het 
een meier koslte. Muor in ieder gevol 
ben ik door heel vertrouwd mee geraakt. 
In die dogen zotcn in de buurt von de 
Nieuwmorkt veeI joodse winkeliers. Doar 
zoten oak veel domes, en je weet hoe 
groog Amsterdommers met elkoor pro' 
ten. Prastilulie was helemool ge·inte· 
greerd in het stadsleven. 
Mijn moeder heeft een lijd op de Oude 
Wool gewoond. Zij was een leuke oude 
dome en de vrouwen door waren gek op 
hoar. Ie hielden oltijd wei een bobbeltje 
en hielpen mee mijn moeders bood
schoppen naar boven Ie drogen. In de 
Poordenstraat bij hct Rembrondlplein 
hod je drie cafes noost elkoor, met von 
die grate elologeromen. In het eerste en 
hel loolste pond zolen domes en in hel 
middelste zat een nichtcnkit. Daoroon 
kon je eigenlijk 01 zien dot homo's en 
hoeren een wonderboorlijk contact heb· 
ben. Het contact mel 'heren' hebben ze 
sowieso gemeen. Het was zo vonzelf
sprekend dot je ervoringen uitwisselde, 
zo van: 'Heb jij een leuke gehod? Wol 
deed ie bij jou?' 
Er is oltijd 01 een .direcler conlod 
geweest lussen homo's en proslituees. 
Helligt ook best wei dicht bij elkaor. Dot 
geldt noluurlijk niet voor iedereen, maar 
in die !ijd hodden veel homo's geen 
VOSte relotie en gingen dan veel de strool 
op, op zoek noor losse contacten of 

. inderdoad onlmoetingen in die kit. In de 
hetero-bar ernoast kwomen ook olle
mool heren die op zoek waren naor eerl 
los contact. w.e gingen ook vook op vi~i
te bij de domes, gezellig giebelen en 
gemmelen tegen 01 die heren die longs 
liepen. We hadden een bond." 

Denk ie dat het te maken heeft met de 
stigmotisering von zowel hoeren cis 
homo's? 

Albert· Mol: "Het zijn inderdood twee 
groepen woorover tot op de huidige dog 
veel geouwehoerd wordt. Io von: 'Wot 

ot+en we met ze?' en 'Wot doen we 
zel De ene aroep IS aileen ie 

longzamcr geemancipeerd dan de ande
re. De homo's hebben tegenwoordig 
minder te klagen, ze kunnen steeds 
meer. Ik gelooF dot de prostituees doorin 
een beetj€'l ochter zijn goon lopen." 

Zi;n er in ;OllW contacten net prostituees 
situaties of zak.en die indruk op je heb
ben gemaakf? 

Albert Mol: "Ik speel in de Film Fanfare 
een scene woorin ik bijno verzuip en 
don roep ik: 'Kwek, kwek: Toen ik daor
no lang~ de Wollen liep riepen aile 
dome~ me no: 'Kwek, kwek.' Doorno 
kwom het boek Wat zien ik? uil. Ik pro
beerde dit boek nutuurlijk vit op miin 
vriendinnen die ochter het roam zoten. 
Die deden gewoon een ovond het room 
dicht. Met een stuk of vijf meiden gingen 
we noor de kroeg am de hoek, ik voorle' 
zen en die meiden moor gieren. Er is 
notuurlijk njets leukers dun 'de heren' or 
die monier in de veiling Ie nemen, die 
meiden zoten echt te gillen von het 
lachen. Ik weet nog toen ik mijn vriend 
pas kende, zo'n 21 jaer geleden, toen 
moest ik een rol in De Jen~es overnemen 
van Johnny Jordoon. Ik was intussen weI 
wat bekender geworden van tv en Film 
en natuurlijk von dot boek, dus ols ik 
over de Wallen liep wos het Appie voor 
en Appie no. Ik hod met de dames geen 
enkele hang-up, omdot ik in mijn jeugd 
01 zoveel met ze geproot had. Het was 
ollemoal zo gewoon. De een zat op kan
loor, de onder stond op toneel, en de 
dcrde zat ochter een roam, so what?" 

Albert Mol over een raomwerkster die 
hoar moeder meenom noor zijn theoter
~tuk: "Dot yond ik zo ontroerend. Het 
was misschien niks am over noor huis te 
schrijverl, moor voor mij was het heel 
emotioneel. Je moel niet vergeten dot wij 

Jicht bij elkoor ~Iaon in de mootschap' 
pij. Ais mijn vriend en ik ergens binnen
komen en we worden leuk ontvongen, 
wordt er als we weggaan toch gezegd: 
'Het zijn twee Aikkers.' Met jullie goat het 
net zoo Over iullie wordt don gezegd: 
'Het is toch een hoer.' Dot blijft. Je wordt 
gelolereerd moor occeptatie is een ande
re zook." 

Heb ;e wei eens van De Rode Draad 
gchoord? 

Alberf Mol: "Niet veel, aileen dot hoeren 
zo verstandig zijn geweest een eigen 
bond op te richlen." 

Zie je verschillen tussen vroeger en nu? 

Alberf Mol: "In mijn jeugd waren er nag 
geen grote sexhuizen, zools bijvoorbeeld 
Yab Yum. Je had wei sjieke bordelen, 

r die waren echt voor de elite. Er 

woren toen oak geen buitenlandse vrou
wen. Je hod wei call-girls, die meestol in 
de Beethovenstroat zaten, met eigen tele
Foon en opportementje. later kwomen de 
escortbureaus. Nu is er ook nog die 
drooggeilerij van de 06-lijn bij geko
men." 

Wet zou je voor hoeren veranderd wil
len zien? 

Albert Mol: "Als er met een vrouw achter 
het roam iets gebeurt, heeft zij hijno 
nooit rechl von spreken. Ie moet be/os
ting betolen, moor liever wei no sluiting· 
stijd. Er zijn vreselijk veel sociole 
onrechtvoord igheden." 

1e bent een von de cersten die voor het 
grote publiek rijn uitgekomen voor hun 
homoseksualiroit. Was daf niet moei
lijk? 

Alberf Mol: "Ik had geen zin om erover 
te liegen. De volgende dog hod ik weer 
gewoon homoseksuele vrienden over de 
vloer, woorom zou ik doen of ik niet bij 
hun hoorde? Je bent longer onder don 
boven de grand, het leven is te kort am 
in een leugen te leven. Er komt notuurlijk 
nag bij dot ik er niet bepaald uilzie ob 
een mocha. Ik had door dus geen zin in. 
Op een bepaold moment moet je je nek 
don moor uitsteken. Dot heb ik gedoon, 
en doordoor hebben homoseksuele col
lego's die no mij kwamen het misschien 
wot mokkeliiker gehad." 

~ 
Waf voor gevolgen heeft het gehad? 

Albert Mol: "Ik denk niet dot je over 
gevolgen kon proten. Je hebt mensen die 
er constant onder liiden, en je hebt men
sen bij wie dot redelijk geaccepteerd is, 
dot is heel individueel. Het is notuurlijk 
wei zo dot het mokkelijker is bij het 

toneelvok don bijvoorbeeld op kontoor. 
Als ik lijdens een repetitie vertel dot miin 
vriend ziek is, wordt er gereogeerd mel 
'A<;h gut, de schol, don goon we tach 
even een bas bloemen brengen?', maar 
dit kon je notuurlijk niet doen ols je in 
een fobriek werkl. Door wordt gelijk 
'vuile Aikker' of zo gezegd. Homo's die 
bijvoorbeeld in een fobriek of or kon· 
toor werken leiden vook een dubbellc' 
ven. Je heht notulJrlijk ook veel hoeren 
die een dubbelleven leiden, 's ovonds 
hoer en overdog brave huisvrouw" 

Vind ie prostitutie een yak? 

Albert Mol: "Dot weet ik eigenlijk niet. Ik 
denk dot je het wei leuk moet vinden. 
dot je het moet willen en dol je er talent 
voor moet hebben. Ik zie hoeren als een 
soort sociool werksters en ook ols uiter
mote goede octrices." 
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