Dus jc beht wei ccns contact Olet hoeren gehad, ] an?
aZtker, ik woonde, toen ik wat jonger was, op de
wallen.Wanneer ik cen feesrje gaf, dan zat de
bclc kamer vol met yrouwen die op de wallen
werken. Naruurlijk dachten sommige gasten dat
ze oycra] aa 0 moch ten ko inC n, omda t her [och maa r
hoeren waren. Nou, die werdell sud even tcrechr
gewezcn.

J

Bij mijn t\lssemijdse stops in Nederland bezoek ik
nog wel eens de wallen. Oat is 50ms grappig, omdat
tOr n<ltullrlijk ook vecl mensen llit Thailand werken.
Daar kOl11 ik vaak en daardoor komt her wei eens
voor dat iemand mijn naam roept. Wanneer ik dan
opkij k staat er zo'n prachtige katoj (zo noemen ze
een transseksueel in Thailand) te zwaaien naar me,
die kent me dan nag nit Thailand. Soms maken we
een praatje, soms zwaaien we aileen.
Ja, er werken prachtigc vrouwen op de wallen. Ze
hebben een enorme uitsrraJing. Daarom lOek ik
graag dele wijken op. Hier speelt gevoel een hoof
drol en is het leven in volle gang. Op deze plekken
bdeef ik een stad Voor honderd procem.
Ik heb ook hechte relaties met hoeren gehad.
Ik liep een keer 's nachts door Amsterdam. Het re
gende en ik schuildc aebrer de kraag van mijl1 jas, tot
ik lerterlijk tegen icmand opliep. Met allebei een
bloedneus keken we op. Zij bleek een beeldschone
vrollW. "Kijk", zei ik toen, "jou bedoel ik!" Om een
beetje van de scJ1t'ik te bekomen gingen we naar een
kroeg op de hock. Ze heette Ramoon en le was, als
een zwarte panter, zo mooi. We dronken war, gingen
naar mijn huis, en vielen in slaap. De volgende mor
gen maakte ze me wakker, ze was totaal bezweer.
"Wat is er met jou aan de hand?" Vroeg ik. Ze zij
niets, maar lier alleen haar arrnCll zien. "Shir, waar
ben ik nou tegenaan gelopen?", dacht ik, maar ik ben
wei watvoor haar gaan halen. Toen ze weer rustig
was, vroeg ik wat zc wilde. "Afkickcn, natuurlijk",
antwoordde ze. Ze bleef bij me.lk zorgde VOor haar
dope, die ik langzaam venninderde. Na een aanta]
weken was zc clean, dar kwam vooral omdat we in
die njd st<lpel ,'crliefd waren. Daarna zijn we salllen
naar ThaiJ.1J\d verrrokken, het was een fantastlsche
tijd. Na cen jaar besJoot ze met de kerst mal' haar ou
ders tc gaan. Maar toen ze op Schiphol aankwam is ze
rechtsrreeks dope gaan halen. Toen ik cell paar dagen
latcr haar ouders bclde en bleek ze nag met 'langeko
men, wist ik weI hoe het zat. Heel jammet, milar ik
heb haar daarna nict meer kunnen helpen.
Een aamal jarell geleden hep ik op de wallen, roen ik
getik hoorde.lk keek am en zag een gitzwarte-Iang
harige schoonheid en ik dachr, "joll wil ik leren ken
nen". Voor vijftig piek wilde ze wei even met me

praren, drie uur later zat ik er nog, hevig verliefd. Fe
licia bleek van buirenlandse afkomst. Ze was betrok
kcn bi] een extreme organisatlc. Haar yriend werktc
voor dc itaJiaanse mOl ffia. Ze was doodsbang dat h ij
mij kwaad zou doen. Daardoor wCl'd het voor mij
juist (;cn ultdaging hem re ontmoctcll. Reo ojdjc later
za r ik sarn~n 111 et haa r 111 li j 11 hotelslli te. Va l1af. h rer
een bureau spr,l k hij rot mij; "Je weet toch wei dat zij
mijn vrouw is en dar I k je daarvool: kan laten oprui
mcn", [k dacht nog hij mczdf, dat doen 7.e wch heel
anders.

In de hoerenwiiken beleef ik
een stad voor honderd procent

Toen hij er om yroeg het ik hem een van [mjn schil
dcrwcrkcll ;r,iel1, die had ik toevallig Olccgenomen.
"JV(mmm", 7.ci h,j, en nam mij vcrvolgens mee naar
zij n slaapkarner. Daar bleek het een enorrne pum
hoop tc zijn. Overallag verf, op de dekens, in de gor
dijnpll, alles was besmeurd. Hij liet me een doek zien.
Ik vond het best mooi. We hebbcn toen een tijdje zit
ten kletsen over schilderell. Tot hij opstond, naar de
deur ging eni-lelicia en Illij uitJiet. "Lorg goed voor
haar", lei hij. We zijn claarna een paa r maanden sa
men geweest. Toen ontmoette ze een rijke Ameri
kaan, I.r trouwde en vcrtrok oaar de Statcs.
Ja inderdaad, ik heb veel bociende vrouwcn untmoet.
Zo had ik in Thaihmd een relatie met eell Th:lise vro
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