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Ook in dit onderzoeklteten we w~cr ouderwtts eensociaal problecm. Eindeliik was ik er cen.~ceqea·au, 

gewend oOl-soci'aal versch.ijn~c1 genocmd t<: worden~ of we worden weer rcrug oaar af gestupnL In ee(.~H~ in~ 

stantie1D.oest ik du~ wel even ~Iikken tocn ik dit bock in.ham\en kreeg. Ook al {Jmdat ik vanafhctbe~i[i be~ 
).-: 

tfokken ben bij de Rode Draad ell nag nooit kefillis heb gemaakt met <:ne OanieUe Goigels. De kans dar zij 

,mer vee! hoer~n beefr gtsproken acht ik d;l;)Wm zeer klein. Groter is de kans datzi'j net als de meos'" on

derzoekers op (lOS terrcin gebruik heeft gem<lakt van sociaa) wcrker~ ell voora1 van ~erder gcschrevcn on

derzoeken w<larin JlOcrcn meestal als zidepietcn worden geponretteerd. Dit blijkt ook uit het hoofdstuk 

~aarin ze ingaat op de prostitutiewerrld waann zij bijvoorbecld demotieven om voor pwstirutie te kielcn op 

.een rijti,e ZN. I.n die hoofdsruk Hocmt ze prostitutie gdukkig wc1 weer cen beroep en herfr zij her over sexucle 

'di~j}srv:er!ening-Jllaa~tO'c.b.,.. ' . 

Naniu~·iijk hebbendem:eeste van ons weer ecnpro
hlemariese jeugdachter de rug, varierend van gebrek 
aan liHck ~ilgebo~geJlhhd tot ~rllstige (~exueie)
geweldservaringcn:'Daar zullen mijn el{"mogelijk 
jouw oudcrs weer hijwnder blij mee zijn. 

Waar het onzi.': IcJenen betrdt om yoor proscitutic te 
kiczco blijkcn ecoJlomiese morieven hrr grootst te 
7,ijl1. Niet eclu een ven-as~ing want lla8f mijn idee is 
dar dt: hoofclredefl vOor iedereen om te waken onge
achr wclk yak jc kiesr. Maar goed, we zlj toch weer 

anders dan de rest van Nedtrland want onze I:cono
miese motieven zijn niet hClulfde volgcos Gorgels. 
\XIij mOden namelljk voar;)1 werkcll om onze schul

den afte beta len en OilS inkolllen op peil ;;ien tc hou

den n;) OJlZe ~(:hcidJng ot een verslaving bekostigen. 
Verder doen wij het werk oak OJT1 011$ luxe-artikclen 
lC kUlHWI1 pcrmirreren. AdHcrgrond van deze 
moticvcll vornlCn de maacschappelijke verhoudingen 
russen mannen en vrollwcn waardoor vrouwenwerk 
ondergewaardecrd wordc. Oat hoeren misschien weI 
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