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fk kan moeilijk 
van haar 
verlangen dat ze 
op de vraaf: 'wat 
doet je dochter?' 
antwoordt: 'die 
zit achter het ,
raam. 

over principes en gevoelens 

Kun je tegen prostitutie zijn en v66r prostituees? 

Karel meent van weI. Zijn zus Roos vertelt hem in 

vertrouwen dat zij bewust kiest voor de prostitutie. Zij 

vindt dat hij zijn kop in het zand steekt. Hij blijrt haar 

liever 1:ien als zijn kleine zusje. Samen spreken zij 

hierover voor Blacklight. 

Wij delen samen een geheim
 
Karel: "Vroeger kende ik iemand die prostituce 
was, dat yond ik bijzonder interessant. lk heb haar 
tot.'n uitgchoord, hocvecl bet kost en dergelijke. 
Tocn jij mij vertcldc dat je achtcr het raam zat 
dacht ik in eerste instantie dat ik dat gewoon 
vond, dat het moest kU1Ulen. Pas later dacht ik 
'mijn kJcinc zusje zit daar in haar ondcrbrock 
achter het raam'. Het was niet meer cen vcr-
schijnscl dal []U ecnmaal bij een maatschappij 
hoort waar aJ zoveel rottieheid is. Nee, jij beot 
mijn kleine :lUsje en door bet mij te vertcllen 
dwong je mij eeo standpunt in te nemcn." Roos: 
"De fest van de familie weet niet dal ik prostiluee 
ben, wij deleo samen eeo eebeim. D.aar ben ik. me 
terdege van bcwust, hel is heel moeilijk om 
iemand mel 20'n gr.heim op te zadelen". Karel; 
"Vooral in het begin YToe~ moeder vaak 'wat doet 
Roos tach? Ze is er noOit'. Dan stand bet zweet 
op mijn voorhoofd. Ik sta tUSSCn jullie in. Ik had 
een beurs en jij eeo uilkcring, allebei hadden we 
een minimum inkomen. Moeder dacht dat ik niet 
met geld kon orugaan. Jij kocht van aUes: eeo 
magnetron, eeo video, en ik was altijd maar 
platzak. Op familiebijcenkomsten was jij ver
pleegster, die hebben immers ook nachtdienstcn? 
Tegenwoordig zijn er weinig moeilijke situaties, 
rnoeder stelt geen wagen meer. Maar als zij dat 
weer gaat doen dan sta ik achter jou". Roos: "Ik 
heb natuurlijk ervariog in het afpoeieren van zulkc 
vragen. Ik zou bet moeder wei knnnen vertellen, 
maar het probleem is dat ik haar dan betrek in het 
geheim. Ik kan lIlocilijk van haar vcrlangen dat ze 
op de vraag 'wat doet je dochtcr?' antwoordt: 'die' 
ZIt achter het raam'. Ooit rei ze tegen me: 'lk zou 
het niet Jeuk vinden, maar je bent lO'n docht.er'OP. 

Scherm 
Karel: "Als je hoort dat iemand die zo dicht bij je 
staat prostituee is, dan ben je bane dat ze daaraan 
ten gronde gaal. Prostitutie vcrbind je aan 
criminaliteit, pooiers, drugs en g(;wcld. lij blijkt je 
ecbtcr positief o.Qtwikkeld te hebben, je hebt veel 
zclfvcrtrouwen gekregen en je bent bewust bezig. 
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Mijn denken over prostitulie is door jou ver
anderd". Roos: rtHet scherm is een bectjc ge
valleo, al is het nag steeds geen dagc1ijks 
onderwerp van gesprck". Karel: "Ik praat niet zo 
open over sex, vooral als bet over mezeIr gaat ben 
ik een beetje preuls, dat is door jou niet beter 
geworden. Ik werk bij de telefoniscbe hl1.lp
vcrlening cn jij bij De Rode Draad. Beroepsmatig 
praten we over sex, aids-voorlichting en der
gelijke. Je praat niet over je gevoel maar jc wiss~lt 
inform~tic uit over praktische l.akcn zoals hoe Je 
cen condoom omdoet. Oak ben ik wei eens bij je 
langsgeweest, ik kon je arnper zien in dat rode 
licht. Ik heb alles bekeken. Toen ik naar buitea 
liep dacbt ik 'goh, nu decken ze allemaaJ dat ik 
een klant ben'. Sindsdien ben ik er nooit meer 
eeweesl. Ik heb bel min of meer geaccepteerd. Jij 
bent wat mij betref[ Diet veranderd, het werk wat 
je doct staat los van het feit dat je mijn Zllsje bent. 
Toch blijft prostitutie voor mij met een waas van 
criminaliteit en geweld omgeven; vrouwenhandd, 
gedwonecn prostitutie en mishandeling". 

Talent 
Roos: "Er is sowieso meer geweld tegen vrouwen 
dan tcgen mannen. Maar als je het percentage 
mishaadclingen binnen de prostitutie vergelijkt 
met dat binnen relaties., dan vraag ik mij af of er 
wei zoveel verscbil is. Kijk maar. naar de grate 
aantaUen vrouwen die in een Blijf-van-mijn-Lijf 
huis tcrecht kamen. Binnen gezinnen is sexueel 
geweld en mishandeling veel meer vcrborgen. 
Nicmand gaat de deuren langs am te kijken of 
vrouwcn mishandeld worden, terwijl je als 
prostituee wei in de smiezen wordt gehouden. 
Neem nu dal onderzoek naar incestslachtoffers 
onder prostituees: een op de. tien was slachtoffer. 
Toen laatst onderzocht werd ) hoe dat percentage 
ligt bij niet-prostituees, bleek dat echter hc{zelfde 
te zijn. Bovcndien kuo je geen prostituce worden 
als het niet in je zit, als je er geen talent voor hebt.. 
Je kan wei gedwongen achter het raam gaan 
zittcn, maar dan verdien je geen cent. Je moet iets 
uitstralen. 


