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len ze niks extra's meer en je 
vraagt jezelf wanhopig af hoe je 
ze in godsnaam een uur bezig 
moet houden. In een winkel heb 
ik ook nog gestaan, zag daar ook 
wei eens klanten van mezelf, 
maar goed verdienen deed ik 
uiteindelijk in dat bordeel. Als ik 
nu weer zou moeten werken zeg 
ik, 'geef mil de kas in de winkel 
maar'. Ik weet niet of er meer 
vrouwen zulke reaetie's op het 
vak hebben en willen sehrijven. 
Want goll, die tijden zijn toch 
veratlderd. Nu, na vier jaar 
werken bell ik opgenomen in een 
p.s.ziekenhuis en denk er niet 
meer aan te gaan wcrken. Het is 
voor mij voorbij, de makkelijke 
meiers zijn verdwenen a/s 
sneeuw voor de zan. Maar ik blfjf 
m han en leden een wijbufte~ 

Geile groeten. 
B. 

AANTREKKELIJK 

Ik ben een vrouw van vijftig jaar 
en moeder van drie opgroeiende 
gezonde en dure jongens. Ik ben 
geen prostituee maar wi! er een 
worden en weet nlet hoe Ik dat 
aan moet pakken. AI tlen jaar leef 
ik van een uitkering en nu mijn 
kindcren allemaal op de mlddel
bare school zltten, rijzen de kos
ten de pan uit. Zij wlllen toch 
graag sporten en met school-. 
reisjes mee, maar hebben ook 
kleding en schoolboeken nodig. 
Oat alles is een grote aanslag op 
ons gezinsbudget. Gelukkig heb
ben mijn kinderen veel begrip 
voor onze financiele situatie en ze 
verdienen allemaal een centje bij, 
waarvan ze sparen voor zaken 
die voor pubers onmisbaar zlJn, 
zoals brommers, muzlek en 
disco-bezoek. Maar toch lijk ik 
yeen maand meer uit te komen 

met het bijstandsbedrag en de 
onbetaalde rekeningen stapelen 
7ich op. Ondanks mijn vijftig len
tes zie ik er nog zeer aan· 
trekkelijk uir en ik denk dat ik nog 
best een paar jaar mee kan in de 
wereld van de vleselijke lusten. 
Maar hoe en waal1 Ziln er 
prostituees die hier misschien 
hulp kunnen bieden? De meest 
belangrijke informatie die ik nOOlg 
heb zijn: welke werkvormen 
bestaFln er en wat ziin de voor- en 
nadelen. Hoe ga je met de 
belasting om? Geef ik het op of 
krijg ik vanzelf een aanslag? Hoe 
moet dat nou als je ongesteld 
bent? Krljg je dan vrij? Ook zou ik 
graag willen leren hoe ik met 
klanten om moet gaan: wat moet 
je wei doen en wat nlet. Kortom, 
heel wat vragen zou ik graag 
beantwoord krijgen, want het is 
natuurlijk goed als je bewust voor 
prostitutie kan kiezen maar als je 
niets weet ben je wei erg 
kwetsbaar. 
Als aankomend prostituee hoop 
ik dat jullie me kunnen helpen of 
eventueel tips geven hoe ik zeIt 
de informatie kan vergaren die ik 
nodig heb. Veel lIefs en sterkte in 
jullie strijd. 
Shirley 

VANIl..LE 

't Moet me even van 't han dat ik 
't een verrukking vond jullie 
eerste at/evering te lezen. Maar 
behalve dat ik 't fantastiseh vind 
dat wij nu een eigen blad 
hebben, heeft 't oak veel pijn in 
mij losgemaakt. Ik heb heel veel 
behoefte aan herkenning, aan 
m'n ervaringen delen met an-' 
deren die me kunnen begriJpen. 
Maar zo zeker als ik me 
doorgaans tegenovor (potenti
ele) klanten voel, lO klein en
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serieus genomen te worden, te 
worden geminacht en verguisd. 
Zoals ik me in het pottenwereldje 
voel uitgestoten omdat ik man
nen niet voor honderd proeent uit 
mijn levan heb gebafmen, zoa/s 
ik me door 8M-sters geminaeht 
voel omdat ik vanille verkies 
boven de smaak van rubber en 
leer, zo heb ik de indruk dat ook 
in ons vak veel vrouwen 
neerkijken op kollega's die hun 
werk anders invullen en vorm
geven dan zijzelf. Voor mijn ge
voel beschouwen veel straat- en 
raamprostituees kollega's die 
thuis of voor escortburo's werken 
a/s elitair of snobistisch, kijken 
eseon- en clubwerkers omge
keerd neer op kollega's achter 
het raam, worden heroihehoeren 
erop aangekeken dat ze het vak 
een s/echte naam geven, hebben 
zelfstandige pro's een zielig idee 
over kollega's met een baas of 
een besehermer en zien full-time 
hoeren pan-time werksters niet 
voor vol aan. Kortom: ik ben 
gewoon bang om iemand te ver
tellen hoe il< met mijn vak omga, 
want het lijkt een kans van een 
op duizend dat zij 't kunnen 
aksepteren. Paranoia? Mis
sehien. Maar Ik heb in 't verleden 
zo ongelofelijk vaak mijn naieve 
kop gestoten, dat ik gewoon 
weet dat juist binnen minder
heidsgroepen verkettering en 
verguizlng hoogtlj vieren. En ik 
moet toegeven: ik deed er 
vroeger zelf net zo hard aan mee. 
't Gaf me een sterk gevoel me 
vast te klampen aan dogma's van 
het anders-zijn. Maar dat werkt 
aJleen als je een elubje ge
lijkdenkenden om je heen hebt. 
En in de loop der tijd is het er 
steeds meer op gaan Iijken dat 
het begrip 'gelijkdenkend' maar 
beter uit de dikke Van Dale kan 
worden gesehrapt. Ik ben me 
steeds meer geisoleerd gaan 
voelen. Het lekker samen met 
vriendinnen katten op anderen 
heeft plaats gemaakt voor een 
verslindende angst om op mijn 
beun verguisd te worden. Ik zou 
willen dat iemand mij ervan kon 
ovenuigen dar ik spoken zie, 
maar ik vrees dat mijn angst niet 
uit de lueht is gegrepen. Ik ZOU 
me zelfs heel goed kunnen 
voorstellen dat ik niet de enige 
ben die met deze angst Ieeft. 
Toch blijf ik dat verlangen 
koesteren ooft eerlijk en open 
met kollega's gevoelens en 
ervaringen te kunnen uitwis
Selefl. Mogelijk kan jullie bl&.d me 
hierin op weg helpel i. 
Anja 
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