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Nebme Anteil oDd spide Verzweilluug
 

Ich bel'riedige
 
schlage, ~ltze, (essie
 

leb erLeuge Erniedrigung
 
Ich bin Mutter, Scbwester, Kamerddin
 

UDd Hure 
Sozialarbeiterin, Trauml'erkiiuferin, uDd
 

Therapcutin
 
und dcnnoch
 

Ich ruhle micb wie der Seelenverkaurer
 
einer anruchtigen Sekte
 
ze der jeder geboren will
 

lIod sich docb keiner bekennen kano
 
Ich bin eine Prostituierte.
 

Ik troost, moedig aan, huster
 
ik toon begrip, geef gcborgenheid
 

neem dec! t>,Jl speel vcrtwijfeld
 
lk bevreclig
 

sIa, gcsel, bod
 
ik wek vcrnedering
 

ik ben moeder, zuster, kameraad
 
en hoer
 

soeiaal werkster, droomverkoopster en tbcrapcute
 
en toch
 

ik voel me net als ceo zieltjesverkoper
 
van een bCnlchte sckte
 

waar iedereen bij horen wil
 
en tach niemand open[ijk belijden kan
 

Ik ben ceo prostituce.
 

Marlen
 

Vertaald door Lydia 

"Mag ik voor honderd gulden genot van u?" door Patricia 

"ReD heleboel mannen vrdgeu DOg steeds serieus or ze zonder condoom mogen neuken; bet is 
om te janken eigenlijk." Margot praat vrijuit over baar werk als raamprostitnee in de 
documentaire R a a m we r k van Metal Uslu. Deze film is voornamdijk opgenomeo op de 
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verhalGDbundel
 

Dit is een gedicht \lit Tanzende Lichter im 
Scbatlen: Prostituierte schreiben. Ein ~sebucb. 

Dit bock bestaat \lit vcrhalen en gedichten, 
gcschrev~n door hoercn en ex-hoereD met 
verscbillende nationaliteiten, maar vooral door 
Duitse VIouweo. Er staan grappige verhalen in, 
maar ook heel lrcurige, zowel fictie als eigcn 
crvaringen. Hel boek is lot nu toe alleen in bet 
Duits te krijgen. Het is nog niet bekcnd of cr een 
Nederlandse verlaling koml. 
Het is, wats de titel al duidelijk maakt, een echt 
leesboek. Aan de ene kant leesl het makkclijk 
wcg, omdat het belemaal uit kortc stukjes bcslaat. 
Aan de andere kant komt er vrij vcel dialect in o 

3'voor. Dit kan moeilijkhcden geven bij het verlalen.
 
Het gevoel dat je krijgl bij hel lezen van zo'n ~
 ..... 
verhaal kan door de vertaling vcranderen, of zclfs <0 
vcrloren gaan. ~ 
Wat mij opvalt aan verhalen van Duilse vrouwen, Q) 

:::;
is dat ik vaak een zwaarmoedige onderloon voel. ..:::;.

Gelukkig is in dlt boek dat negatieve gevoel goed 
Q
::l 
Il)in balans gebracht met grappige verhalen en Il) 
{Jlleuke, mooie geclichten. Een goed ...... 

uitgcbalanceerd boek dus, en zeker de moeite N-.:-> 
waard om te lezen. 

Tanzendc Licllter im &haltcn: PI'OSlil uic rtc s.:hreibcn. 
Ein Lesebuch. Uitgeverij Klaus Isclc Eggingcn, 1989. 

werkplek van Margot in haar eigen pando 

Ooordat zij zich achter het raam laat filmen gunt 
zij de toeschouwcr een bJik achter de schermen 
van de raamprostitutie. Dc film toont Margot 
tcrwijl zij op klanten waeht. Dc filnunaakstcr 
vraagt aan haar of zij wei eens klan ten weigert. 
Margot "Je hebr mannen die een vcrkecrdc kijk 
op vrouwen tentoonsprciden door hUD mamer van 
vragen; die mannen weigcr ik". Uslu: "Wal doe je 
am de tijd door te komen als jc lang geen klant 
hebt?" Margot "Aao mijn nagels plukken, een 
boekje lezcn, drie keer per uur plassen, zcs kccr 
per nUt rnijn make up bijwerken, 7.cvcn keer per 
uur zeggen dat het echl niC1S met mij te maken 
heeft". 
De boeiencle kantcn van het vak komen ook aan 
bod. Margol vertelt cr openhartig over: "Het leuke 
van het werk is dat jc veel mannl.:n uit aUerlci 
gr{)eperingeu ontmoet, elk half uur een auder; zo 
korn je per dag in een heleboel verschiUende 
werelden. Jk heb ceo klanr die ik schitterend vind: 
hij koml binnen, legt zijn geld op lafel en zegt 
'mag ik yoor honderd gulden genol van u?'. Z6 wil 
ik re". 

Realistisch 
Het is jammer dat Meral Uslu haar vragen stelt op 
de werkplck, terwijl Margot uil zichzelf al genoeg 

verrelt. Daardoor word jc gcconfronteerd met de 
aanwczigheid van de camera wat slorend werkl op 
de sfeer die juist zo vertrouwd is. AI en toe lijkt 
Margot dat zelf ook te vinden orodat zij de vragen 
met een zeker cynisme beantwoordt. Liever was 
het mij geweest als Uslu deze vrageo had bewaard 
Voor later, tOCD het gesprek werd Yoortgezel in 
eeo cafe. 
Meral Uslu is ef, medc dank:tjj Margot, in 
geslaagd om zonder sensatie een boeiende docu
mcntaire over prostitutie te maken. Zelden heb ik 
in dit werk iemand meegemaakt die er zo open en 
eerlijk over ycrtelt. Margot maakte kennelijk eeo 
proces door, wat erloe heeh gcleid dat zij haar 
beroep acc.cpteert. Helaas blijft het r:Iubbelleven 
dat de meeste prostitu6es leiden onzichtbaar. 

Nicttemin is dit voor mcnscn die weinig of niets 
van prostitutic wetcn cen film die cen realistisch 
betld toonl van een raamprostiluce en vooe 
vakgenolen levert de film veeI herkenning op. 

Raamwcrk. Documenlaire; gemaakl als afsludcerproject VOOT 

de Nederlando;e Fitmac.ademic, 1987. Qlmera en regie: Meral 
Uslu; geluid en montage: Jan Snijders. Duur: 27 minuten. Tc 
huur en te koop op VHS en Betamax bij: Cinemicn, 
Entrepotdok 66, 1018 AD Amslerdam, telefoon 020-279501. 
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