LOSSE TO-N:GEN
BRIEVEN VAN·LEZERS

Lieve collega's,
Ik ben een vrouw van 27 jaar en werk zo'n 8 jaar als
"gastvrouw" voor diverse clubs en escortbedrijven. Ik vind het
vervelend dat de heren exploitanten de helft van roi;n inkomen
jatten maar heb toch de voorkeur voor deze werkvormen omdat ik
njet full-time in de prostitutie wil werken.
Naast
mijn
"gastvrouwschapll
werk
ik
regelmatig
voor
uitzendburo's
om
mijn
administratieve
vaardigheden
en
werkervaring relevant te houden. Ik ben n.l. erg bezorgd dat
ik niet meer aan de slag kom in andere banen dan de
prostitutie omdat je je werkervarig in de prostitutie niet als
werkervaring(deskundigheid) meetelt
bij
een
eventuele
sollicitatie in een andere bedrijfstak.
Zelf vind ik dat ik veel heb geleerd in a1 die clubs en op
esccort maar verzwijg dit natuurlijk als ik ga sollicitercn.
Mijn manier van leven bevalt me bijzonder maar toch kan ik er
niet omheen dat ik met een le,ugen moet leven. Ik zie voor
mezelf geen mogelijkhcden dit dubbelleven op te heffen hoezeer
ik hier onder lijd en nu heb ik het alleen nog maar over het
dUbbelleven in mijn werk, over mijn liefdeleven nog maar te
zwiigen.
Natuurlijk is een vrouw van 27 jaar bezig met de vraag "wel of
geen kinderen ll en daar hoort ook de vraag "wel of geen
serieuze relatie" bij. Regelmatig kom ik leuke kerels tegen
waar ik best wel iets meer mee zou willen dan OVBr het weer
praten maar ik durf niet zo goed meer.
Ik heb zo door de jaren heen mazelf best weI beschadigd j,n dit
opzicht. Ik vind zelf dat mijn verlangens niet onredelijk zijn
maar telkens komt mijn Sexwerk tussen mij en mijn·wensen.
De
ene
man
wil
dat
ik
onmiddelijk
stop
met
dat
"vrouwonterendell werk zodat hij zich redder kan voelen en een
ander vindt het absoluut geen probleem dat
ik in de
prosti tutie werk maar verwacht dan wel een Mercedez onder z'n
kont geschoven als beioning voor z'n tolerantie. lk word hier
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zo rnoeae.loos van Qat lJc IDl In gezonde verlangens maar op de
lange baan blijf schuiven in de hoop op betere tijden (en
mannen). Voorlopig heb ik de voorkeur voor mijn werk en kies
ik daar volledig voor al vind ik het niet altijd makkelijk.
Verder wil ik nog kwijt dat ik erg blij ben met VLUGGERTJES.
Dit blad voorziet in een grote behoefte en ik was dan oak erg
bezorgd toen ik jUllie laatse Blacklightnutnmer ontving maar
gelukkig is VLUGGERTJES inhoudelijk van een nog grotere
kwaliteit al mag het van mij wat vrolijker.
Ik wens jUllie veel sucses bij alles wat jUllie ondernemen om
het hoeren1even te verhelderen.
"Sabine"

Open a'vond
Afgelopen vrijdag was ik voor het eerst op een open avond van
de Rode Draad. Eerlijk gezegd had ik er niet a1 te veel van
verwacht. Ik dacht dat daar allemaa1 misk1eunen van hoeren
zouden zitten en dat het een soort van "kringgesprek ll zou
zi jn. Maar nee hoor, om 20.00 u. kwam ik binnen en er waren
best veel mensen en niet aIleen vrouwen maar ook een enkele
man en dat vond ik nog het leukste want ik was ook weI bang
dat het weer zo'n wijvenkliek zou zijn. De ruimte van de Rode
Draad vond ik ook erg gezellig, niet zo kantoorderig en veel
Rode tinten, ik voelde me a1 snel thuis en raakte met een van
de vrouwen in gesprek. Ze stelde gelukkig niet van die
nieuwsgierige vragen over mij als persoon maar we raakte aan
de babbel over het werk. Zi j bleek op straat te werken (ik
werk in een club) en daar had ik me iets heel anders bij
voorgesteld. Ik dacht dat aIle vrouwen die tippelden ook aan
de drugs waren maar daar klopte niet veel van. Zij was pas 19
jaar geworden en werkte al 3 jaar. Toen ze zestien was wilden
clubeigenaren haar niet in de club laten werken omdat ze bang
waren gedonder met de politie te krijgen dus zat er voor haar
niet veel anders op dan op straat klanten op te pikken.
Zo heb ik dus nog niet eerder met een collega kunnen praten en
er is een wereld voor me open gegaan. Bi j mi j in de club
praten we nooit zo makkelijk met elkaar, je blijft natuurlijk
ook concurenten als je op dezelfde plek werkt maar ik denk ook
dat de meiden in mijn club gewoon minder inhoud hebben.
Bovendien gebruiken zij misschien weI meer drugs dan de
vrouwen op straat want ze kunnen niet werken als ze hun
dagelijkse snuifje niet hebben gehad.
Later op de open avond werd het steeds drukker en op een
gegeven moment werd er zelfs gedanst. Ik ben tot bijna
middernacht gebleven en toen moest ik sprinten om mijn trein
nog te kunnen halen. Op de terugweg naar huis heb ik de hele
avond nog eens aan me voorbij laten gaan en kom tot de
conclusie dat ik mezelf dit soort uitstapjes vaker moet gunnen
dus volgende open avond ben ik weer naar de c~ub met de smoes
dat ik migraine heb en ben weer van de partij.
tot dan,
Yvonne
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