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Bij de kapper
Tw.,e uur voor mijn afspraak met Abla besloot ik Claar de kapper re
ga;lCl. A1s een Syrische vrouw h3J.r hu is uirga,ll, moer ~e eru ir tie n aJso(
l:I: naar ric opera g:L,t. De sfeer b ij de kapper W'lS "Is die in e.,n h",.,m,
w""r vrouwen alles kunnen Joen war te maar willen, wlang te veilig
ver weg van mannen tijn. Vrouwen die er op srraa{ heel <.:onse,v"tief
uin.:lgen. 1.:nen in doorkijkjurken bij de kapper, haar en make-up hde
maal volgens de laa(ste mode. Een vrouw mel lang haar ((Ok mijn lln
daeh!. orie vrouwen slOnden om haar heen en werk(en aan h"ar hur.
Ik had he( gevoel d:n hel hoofd van dne vrouw was veranderd in een
prulk. die ongenadig ehemis.:;h beh:mdeld werd doo' dne p'ofessionde
kapslen. Toen ~~ r.r eindelijk mee ophiclden wa.<; hel hur opgemaakt
als een ke rs tCUrt. Voo rdat de no Il w de zaa k ve rl ie t, gi ng te voor de
spiegel Ha.an en bedek(e ha:l.r hoofd helemaal met cen grote hoofddoek,
di<: h"2r lange. bleke getieht nog langer en bicker maahe. Wa.arom.
vroeg ik me af, bcs(eedl te roveel tijd en geld un een kapsel da( te lOch
weer wegstopt? Toen ik mijn verbarinfl uilSprak, w<:rd me ven:e1d dar u
die avond naar een vrouwenfeest ging. Ik herinn<:rd., me op<:ens da(
vrouwen in mijn land heel ved moeite doen om <:r ~o ekgant en :l.an·
trekkelijk mogelijk uit te tien, tdfs :Us er g.,,,n mannen op hun f<::estjcs
komen. Eigenlijk vooral als er g<:en mannen bij tijn. 0<:: vrouw<::n genie
ten van eikaars degantie <::n schoonh<::id en sehijnen onder e1ka.ar ook
uitdrukking Ie geven aan hun liefde en ulfs:l.an scksude gevoelens.
In een kamenje achrer in de taak, W:l.af ik naar de W.e. ging, was <:en
aanre,ht, een kldn gassreL planken met e(ensw:u:en en een oude slaap
bank. Op die bank "'tell twee vrouwen in hun onderjurk elkaar (e om
hdten en tc kussen. Een van hen hield het hoofd van de ander rus:sen
haar hand<:n, keck haar in de ogen <:n tei: '0, war lJ<:n je mooi!' Ik mo<:r
h<:n sehe<:f h<:bben aangckeken. (erwijl ik probe<:rde dete 0 ngebruikdij
ke scene op die onverwachre plek rc begrijpen. PIO!sc!ing was <:r nog
een s(ukj<: van dc punel dat bij me r<:rugkwam. To<:n de vtOUW m<:r h<:r
f".taic kapsd de za"k vedicr. kwam er n<:( cen andere gesluierde vrouw
binnen. Ze pra.arrc hard en rirhne tieh lOt nicmand in het bijzonder.
Ncr als een rijkc man op een Arabis.:;h<: bruilol1, die g<:ld rondstrooit
zonder iemand aan t<: kijken, omdat hij lOch wel w<:<:t dar i<:dereen
dankbaar en bewonderend naar hem kijkt. ·Salem. s.alem', riep 2<:, rer
wijl te de winkel binllenstJ.pte. En nog voor haM ogen de eigenares
ba.dden gevonden, voegde ~e er haa.~tig a.m roe: 'H<:bt u sums een me is
jt d:1I u wilt uirhuwelijken aan een rij,ke S:l.oedi?· Haar ogen dwaalden

door de winkel en zc zci mel nog luidere Slem: 'Wat denken jullie er
van, meisjes? He, wil iem"nd van jullie trouwen mel een Saoedi?' Dc
ogen V:l.n de eigenares glinsterden en ~e _krt" de indm!.. dar zc. aIs ~e
cen bt"etje jOllger was gewees[ ·~e was over de zestig' , geen bcrwaar zou
hebben gehad.
'Kunnen we hem te ~ien krijgen:' vtO<:g een van de meisjes Iaehend.
'Nou', afllwoordde de vrouw droog. 'Hij is niet zo jong meer. m:ur hij
is rijk en bereid te beralc". Denk er mur eens over na!' en ze vediel de
winkel even vlo( als ze WJ.\ binnengekomen.
10en ze mijn verwarring en afkeer bemerk(e, schoof de eigenares haar
S(oel bi; me aan en fluiste(de in mijn oor: 'Mijn eig<:n dochter is 8'="
trouwd met een rijke Saoedi, die dertig jaar ouder is d:l.n zij, Tach is zc
hed gdllkkig met hem. Het belaogrijkste voor een vrouw is het veilifl
srellen van baar rech(en voorLe trouwt, vind ik. Ze moet ervoor rorgen
dat h:l.ar man een huis voor hur koopt en cen fors bedrag op haar
bankrekening ZCL oaarna kan hij nur de hellopen. Die vrouw', zei ze,
wijzend op een jonge, mooil: vrouw naasr haac 'is getrouwd mel een
Syrier die de afgdopen den jaar in Saoedi·Arabie heefr gewerkt. [n die
tijd kreeg ze vier kinderen.'
'Hoe heb je dar voor dkaar gekregen', vro<:g ik bij wijze van Slap aan de
desbetrdfende vrOllw.
'0, hij komt soms op bezoek', antwoordde le. 'Elke zomer is hij een
ma.md hier. Gedurende die ma.and realiseer ik me hoeveel fijner hel is
om zonder man te leven. Ik kijk uir naar zijn vemek. Naruurlijk is hij
onte enige bron van inkoms(en. maar verder is zijn afwezigheid beler
eLm zijn aanwrzigheid. Die ene mund die hij bij ons doorbren!:\l. voel
ik me .lis een misbruikte slaaf. dag en nachr poelSCn, wassen, koken en
zijn onafgebroken stroom gas(en bedienen:
Zijn die v,ouwen lesbisch: vroeg ik me af. Wat ik een paar minuten
eerder in het achterkamenje z.ag en wat ik nu hoorde, lcek dir re bcvcs
tigen. Uiren ze allcen hun gcvo<:lens ren oprichre van elkaar als hun
eoige uidaaddep in cen maalschappij waar de seksualitci( van vrouwen
niet van bdang lijkr cn tclfs nict [ijk! te best:lan? Ein ding lijk( cehter
zeker en da( is dar dete vrouwen geen eoke! verband rien tussen huwe
Jijk en liefde en ~dfs n'e[ !Usscn t(ouwen en vrijen. Ze lijhn {c {rouwen
i mer rijke oudc Saoedi's om een gema.kkelijk, materiecl en sociaaJ aan
rrekkdijk leven te kunnen Iciden en bevredigen vervolgens hun seksucl~
lx:hoel1en Claar eigen goeddun ke n. Misschien gee n slechte logica.
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S·HOTS
Natuurlijk kunnen jullie "vluggertjes" ook gebruiken voor
eigen oproepjes en of mededelingen net zoals dat voorheen in
de Blacklight gebruikeli jk was want de rubriek "HOT SHOTS"
blijft gewoon bestaan.Dus: Heb je 2e hands peesspullen in de
aanbieding, zoek je een nieuwe werkplek of anders ........•..
gewoon opsturen en wij plaatsen en sturen evt. reakties aan je
door. Uiteraard gebeurt dit plaatsen van oproepen anoniem!!

Ik ben op zoek naar hoeren die net als ik razend worden van de
manier waarop de zedenpolitie je onder druk zet om jezelf te
laten registreren. Misschien kunnen we onze klachten over
politiewangedrag bundelen. Ik weet dat ik het registreren mag
weigeren maar dan zegt de smeris dat ik dan maar in een andere
stad moet gaan werken. Ik ben dus ook op zoek naar steden in
het oosten van het land waar de politie zich correkter
gedraagt.
(nr.2/1)
De Rode Draad is op zoek naar hoeren in het hele Land die zich
bezig willen houden met het veranderende beleid in de gemeente
waar zij wonen of werken. Deze aktiviteit hoeft niet veel tijd
te kosten en ook kun je volledig anoniem je menig over de gang
van zaken geven. Het enige wat je nodig hebt is een gezonde
bemoeizucht en een kritiese blik. Bellen met de Rode Draad is
genoeg. (vragen naar Margot)
Ik ben jaren geleden een
cassettebandje
kwijt
geraakt,
waarop
stond
levensliedjes
en"bisnis"
songs
gezongen
door
De
Zangeres Zonder Naam.
Dit bandje heeft voor mij
veel waarde.
weet iemand hoe ik hier aan
kunt komen? Of heeft iemand
het thuis?
Je zou me er veel plezier
mee doen.
(nr. 2/2)
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Hallo,
Ik ben Emmanuelle (slank,
aantrekk., bi-sex, 34 jr.)
en zoek een di to aantrekk.
gekleurde
vriendin
(25
35jr.)
om
samen
in
Maastricht een exclusieve
escort/prive
met
specialiteiten te beginnen.
Je kan bij mij inwonen.
(
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