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vrouwen, lK KIJK ook. naar herolne
prostituees en vrouwen wt Thailand en Ghana en
zo". Roos: "Oat is zo, hun situatie is vaak niet te
vergelijken met die van mij. Wanneer je aileen
werkt amdat je verslaafd bent, dat vind ik ook een
soort dwang. Vrouwenhandcl is nu het politicke
item. Natuurlijk ben ik tegen dwang veln walk
mens dan ook. Maar aan Hol1andse vrouwcn
wordt relatief veel minder aandacht besteed.

verdcdigen zodra je ovcr prostitutic praat. Ik zoek
het liever bij mijn eigcn soort, zij begrijpen me,
want zij weten dat het cen lenke baan is, maar dar
er natuurlijk ook vcrvelende kanten aan zinen.
Mijn activiteiten bij De Rode Draad maken het
voor menscn meer ac.ceplabel; je bent bcwust met
je werk bezig, daardoor straal je strijdbaarheid
uiI. J c wordt beoordceld op je Rode
Draad-activitciten en met op je prostituee-zijn".

Exb ibitionisme
Karel: "Iij zegt dat prostitutic in je moet zitten,
maar het zijn loch ook vaak de omstandigheden,
bij voorbee1d schuldcn, die iemand crtoc bren
gen?". Roos: "u. clenk dat er in iodcre vrouw een
hoer schuilt, het is eigen aan vrouwcn om dingen
met sex te bereikcn. Je moet wei een bepaald
soort <'.xhibitiooisme in je hebben cn je moet de
eerste stap durveo te zetten. Ik ben er heel bewust
iogestapt, maar dat wordt als uitmnderlijk gezien.
Een vriendin van mij die er via mishandeling toe is
gedwongen zei: 'Het was geen leuke manier, maar
hij heeft me over de drempcl geholpen, het zar in
me'. Karel: "AJs jij het 7.cgt dan zal het wel zo zijn,
maar tocb blijft mijn vooroorded be-<;taan.1ij bent
een uitzonderinp; die vrijwillig dezc keu7.e heeft
gemaakt. De mcerderhcid is ertoc geawongen,
bijvoorbeeld door zware schuldcn". Roos: "Nee, je
hebt oak lc maken met de opinie van de
maatschappij; bet is cell uitgckaktc posilie, je
moet een 'goede' reden hcbbcn am hoer te
worden. Ik word er op aangevallen dat ik cr
bewllst ben ingestapt. Hel is veel gemakkelijker te
zeggen dat je slac.htoffer bent. Natuurlijk moesl ik
eerst een knoop doorhakken, eeo drempel over,
het is een zwaar beladen bcroep, vooral
emotioneel heel zwaar. Niet de handelingen die jc
met cen klant verricht, maar het aehler het raam
zitten en contact maken, hcl onthouden wat
klanten willen en wat zij doen en nooit vrijtlit
erover kunncn praten".

Puur Sex
Karel: "Ik blijf erbij dar ik het geen volwaardig en
behoorlijk beroep vind, je maakt misbroik van
mannen". Roos: "lk trek hen met naar binneo, zij
weten precies waar ~ lopen". Karel: "Als je mel
eell vrouw samenleeft, dan vrij je niet met eeo
ander". Roos: "Met een hoer vrij je niet, je hebt
sex, puur sex". Karel: "Ik yael dat niet ZO, ik vind
neukcn vrijen". Roos: "Nee, als je vrijt maak je er
een heel spcl omheen en dat rnaakt het intiem.
Die intimiteit bestaat niet binnen de prostitutie,
maar ik benadeel niemana". Karel: "lk vind hel
tocb geen aca.ptabele mallier van werken", Roos:
nJe bent dus hetzelfde als de gemiddeldc persooa
aan wie ik voorlichting geef'. Karel: "Ik heb
geaccepteerd dat jij prostituee bent". Roos: "Nu
doe jc als iemand die racistisch is maar legen een
zwarte bekendc zegt 'jij bent anders'. Maar ik ben
niet anders". Karel: "Ik denk niet aan jou als aall
een prostituee". Roos: "Maar ik ben er weI ceo".
Karel: "Ik heb er gecil behocftc aan om verhalen
over klanten te horen, ik ben vee1 meer geinte
ressccrd in de voorlicbting die je geefl. CIl de con
gressen die je bezoekt. 'l'oen ik jong was was ik
veel nic'!lwsgieriger, maar dat beeft te maken met
het ontdekkcn van mijn sexualiteit. Tk he,t) niet het
idee dat ik Yerdring dat je 's avonds itchter het
raam 7jt, maar ik vind het niet belangrijk voor jou
als persoon".

Strijdbaar
Karel: "lk denk daar nooit aan, zo hoor jc dit
I1ooit, maar zoals je die vertelt kan ik me dat gocd
voorstellen". Roos: "Na het werk ben je vooral
geestelijk bekaf, niet liehamelijk. Vaak val ik na
het werk niet in slaap. Emotioneel wordl ik
ondersteund door de: vrouwen van Dc Rode
Draad, die wetcn dat je met moe bent omdat je
zoveel klantcn over jc been hebt gchad. In je
priveleven praat je niet gemakkclijk over klanten

TIen a vijftien procent van de
vrouwen heeft in haar (even
betaalde sex bedrcven. Dal is te
Iczen in Sex Wock: Writinb'S by
Women in the Sex Industry.
Edited by Priscilla Alexand<:r &
Frederique Dclacostc. 1987
Hierondcr eitalen uit een arti~el
dal Eileen Fairweather schrcef
in Cosmopolitan van seplember
1988, sommige dtalcn zijn
"f\,:omslig uil voomocmd bock:

~
"1k denk niet

aan jou als aan
een prostituee".
"Maar ik ben er
weI een ll

Voorzichtig
R005 en Karel: "Hler stoppen wij met praten,
omdat hd OilS tevee} wordt. Er blijken zoveel
principes en gevoelens overhoop gebaald te wor
den dat wij voorLicbtig willen zijn".

*Nel Draijer: Eeu lege plek in mijn geheugen.
Uitgevcrij SUA. Amsterdam, 1988.

"&ns waren h IJwelijk en
prostitutie beide cconomische
inslelllOgcn; hct enige vc rsell il
tU5Sen cen gel rouwde vrouw en
een prostituee W<l5 (Jal de
prosliluee werd belaald door
veel mannen en de getrouwde
VTOUW ooor len."
"Elke VTOuw die WCCI wal hel is
sex Ie ruilen voor een elenljc, is
bereid hoer te zijn."
"He I is nog >lllijd c<:n
mannen rceht sex voor Ie slellen
aan er.n vrouw, lerwijllle! voor
een vrouw 7.onde heet sex Ie
verkopen."

'Dc manncnmaatschappij heef!
altijd cen haat-hcfde verhouding
melons (prostituccs). Wij zien
mallnen op bun mecSt kwclsbare
momenlen: de lopdipJomaten
met frivole b.h'ljes onder hun
kosluum en de mael10 filmster
<lie hem Icmauwcmoo<l <>mhoog
k.rijgt.'
'Jk vraag nooil naar hel gcsJachl
van een long, als die maar lekker
likL"
"Veel vrouwcn dromen crYan
manneu te behee.rscn;
prostiluc<:s doen dat dagcJijk,~.
Zijn 7.ij daamrll misdadigers?'

"Toen ik voor bet eerst betaalDC
seJ( bed reef bad ik veel meer
lefrespect en voelde me
gewaardeerd. Geen klant brak
ooit mijn ribben of dwong mij
mijn kinderen Ie vr.rwaarlo2.cn
om hem tc geneven, :r.oal~ mijn
echlgcnoten dcden. En ik had
allijd geld, wat niet zo was loen
ik gctrouwd was."
'Dc paria slatus van hocren is
nUlligvoor hct manncndom
omdal de vrees van eeo vrouw
voor hoer uitgcmaa kl Ie worden
haar r.rondcr houdt."

