
uw, Socwai. We hadden een hefrige relatir. Or een 
~(:geven moment werd ze erg jaloers. Toen is ze .me 
njdens cen fecsr;e van acbteren hesprongen. Ze une 
cen mes in mijn keel. 11< viet neer en bloedde versch
rikkelijk. Het mes blecf in '11Ijn kin staan. kdcrecn 
was in een klap sti!. Ivlljn kaken begonnen te klappe
ren. Toen ze bij haar posirieve kwam, viel ze me am 
de hals. 

In een hechte relatie varrrlen 
haeren naalt een bedreiging 

Ik werd, voOt hechtingen, naar een ziekcnhuis ge
bracht. Vervolgens zijn we naar huis geg<lJll. 01a 
enorm vecl spijrbetuigingen van Socwai, dronken 
we, zoals altijd, een kopje thee voor het slapen. Bij 
hilal' had ik er sriekem [wintig slaappillen in ge
kwakt. Ze viel als een blok in slaap. Ik heb toen mijn 
kotfers gepakt en ben op het vliegtuig gesrapt, weg 
uit Thailand. 
Latn hl·b ik haar, S3men met mijn vrouw en dochkr, 
opgelOcht 111 de club waar ze \verkte. Ze moesr 
enorm hl\Jlcn toen ze hegreep dar ik haar nag niet 
vergeten was. 

jan, je hebr ved rclaties gehad, ook met meerdere 
VTOuwen tcgelijkertijd. Gcloof je niet j(l vaste rc 
tHics? 

I
k geloof wei in hechte relaries, waarbij jc jezelf 
niet anders voor hodt te doen dan je bent. Re
laries waarin je je nict hoefr te schilmen voor war 

je voelt. In een zo'n hechte relatie vormen hoeten 
geen bcdrciging. Je rdatic wordt er soms .l(·lfs bl'ter 
door wanneel' ie je gevoclen~ Illet Ilog iemand kunt 
delen, hoer of geen hoer. 
Mensen proberen e1kaar tc bezirten, hUll wil op tC 
leggen ell iemand andel's ondergeschikr te rnilken. 
Walloeer je daarill meeg.lat betekent d<lt dat je je 
gevoel opzij zet. Je wordt besruurd door een ander, 
en gedwongen am je gevoeJells weg te drukken. 

. .
Mannen die regen prostltutle 
zijn vindt ik niet te vertrouwen 

Verliefdheid, ook op iemand die van he[O('p hoer is, 
zorgt ervoor dar adrenal ine in je Iichilarn gam stw
men. Dit heeft zo'n poSltieve werking, dat ie een 
bezoek aan een psychlatCr of cen hartkwaal Ont

loopt. Kun ie nagaan wat voor funnie een be.lotk 
aan ten hoel' vervult voor de v()lk~ge7.0lldheid. 

Nee, w'lIlneer mensen iets tegen prostitutic hehbtn 

moeten ze zich cerst maar eens een spiegel voor hou
dell. 
Vrouwell zijn vaak ja loers op hoeTen c-n manncn die 
regen prostitutie zijn, die vind ik al hclcmaalniet te 
vertrouwen. 

Ik ken een vrouw die wCl'kt in een chiquc club in 
Frankrijk. Een van de klanten van die dub is een 
vooraanstaand politick figuur. Op een avond wilde 
hij haar pins uog twee: andere vrouwell bij zich htb
bell. In de kamer Illoeste n ze va n alies doi.:o. Ze gru
weide nag toen ze het me vertelde. 
En zo'n vent is in het openhaar absoluut tegen pros
titutie? 

Er zijn heelwat m31111CIl die naal' hoeten gaan om 
wat te praten. Daar moet Je als hoer toch mee om 
kunnen gaan. Ik vind hoeren slimme mensen. Ja, je 
hebt natuurlij kook dOlllll1e hoeren, mail!' je hebt ook 
domme k13nten. 
Die klatlten die binnenkornen, erop duiken en \veer 
weg liJn, wnder een vriendelijk woord, lijken mij erg 
onbcvredigend. Je wilt, denk ik, graag dat je kJanten 
respect ronen. Ole rnallllcn kunnen hem nct zo goed 
russell de deur klernmen van de C&A, daar zit tens
lotte ook haar op. 

je hebt in vcrschillende wel'elddelen, in Azie, Zuid
Amerika en Europa, hoeren van dichrbij meege
maakt. ZIC je verschiHen? 

l
 
a, in Thailand is prostitutie een Jecl vall de sa

menleving. De hoer onderhoudr vaak een helc
 
familie. Bovendien is prostitutie een huwel ijb

rnarkt, vrouwen trouwen Vila k uit het vak 111(;[ 

cell klant. 
In Europa is prostitutie eell enorm beladen begrip. 
O\lze he Ie samenlcving herust op sch uld ell bONe. 
T win tig eeu wen chri sten dom kri jg je ern ier zo rna k
kelijk uit. Uit angst voor boete na de dood, levcll 
mensen hier maar liever helemaal niet meer. Ze zitten 
hun tijd uit. Mensen die dat niet doen, zien ze als 
zOlldaar~. 

iVknsl?n die naar hun eigen gt,;voel luistereIl, zullen
 
sterk lIloeren zijn om hun omgeving re weer~taan.
 

Anders wilen ze uiteindelijk roch met de stroorn
 
rneegaall.
 
Her is daaroll1 ver~ch rik kelijk dat we her christen

dom (jog steeds exporteren naa r andere werelddelen.
 
In Thailand swnd een rem pel. Deze tempel, die al
 
ruim rien eeUWl,;ll oLld was, hestond uit een enorrne
 
faJius. De thalse- bt'volking vereerde hem. Maar wen
 
het roerisme uit de westcrse !anden srerk groeide is
 
hlj afgcbroken. Tocristen vonden het bccld bescha

mend.
 
Er is een bock ov(::r jan Monryn, het heet .. Montyn"
 
en is geschreven door Dirk Ayelt Kooiman. •
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