
EVEN VOORSTELLEN...
 

Mijn naam is Niel ten Kate en ik ben voorzitter van de Stichting 
ManNrouw & Prostitutie. Hoe heb ik het zover gebracht dat ik nou een 
stukje in de Vluggertjes mag schrijven? 

Het begin ligt ruim tien jaar geleden, toen mijn vrouw overleed. Na een tijdje 
merkte ik dat het echt niet goed met mij ging. Ik vroeg mij at of dat misschien 
te maken had met seks, of beter: met het verlangen dicht bij een vrouw te 
zijn, wat volgens rnij voor de meeste mannen en (hetero-)klanten het 
belangrijkste is. Maar ik wilde absoluut nog geen nieuwe emotionele bin
ding, geen "nieuwe vrouw", en zocht dus een andere oplossing. 
Van prostitutie wist ik weinig tot niets. Ik had er geen ervaring mee en dacht 
net als veeI mensen die er van buiten at tegen aankijken, dat het iets heel 
verschrikkelijks en laag bij de grands zou zijn. Maar nood breekt deugd en 
daarom besloot ik toch om het te proberen. En als het dan toch moest 
gebeuren, leek het mij nog het beste om het maar bij mijzelf thuis te doen. 
Na lang aarzelen en veer zenuwen nam ik uiteindelijk de grate stap. Er 
verscheen een vriendelijk meisje. Ze bleek gewerkt te hebben bij de kassa 
van een grate zaak waar mijn vrouw en ik vaak kwamen. Zo lag ik met mijn 
eerste betaalde contact in bed te praten over mijnheer X en juffrauw Y in die 
zaak. Ze was jong en ik wist niet goed raad met haar. Maar ze was oak heel 
wijs en ze maakte het heel prettig voor mij. Ik was haar dankbaar. Ik voelde 
geen schaamte, ik kon niets verschrikkelijks ontdekken, het ging heel 
natuurlijk, en er was in mijn ogen niets verkeerds gebeurd. Ik was opgelucht 
en verbaasd. 
Na haar kwarn er een hele aardige vrouw van in de dertig. Daar ben ik een 
paar jaar bij gebleven, maar ik liet ook wei eens iemand anders komen. Bij 
de laatste van die anderen voelde ik mij erg thuis. Bij haar ben ik nu al jaren, 
zonder anderen . 
Wat ik meemaakte was mij intussen erg gaan interesseren. Mijn bezoeksters 
waren allemaal anders in hun werk. Er waren grote verschillen in benade
ring, aandacht en vaardigheid. Sommigen vond ik "goed", anderen yond ik 
"minder goed". Ik wilde begrijpen wat er omgaat in betaalde contacten 
tussen mannen en vrauwen (of mannen en mannen ,of vrauvven en vrou
wen), en dan vooral bij de kl~nt. Daar ben ik nu 'nag steeds mee bezig, 
hoewel een deskundige eens tegen mij zei: prostitutie is niet te begrijpen. 
Op een keer zei iemand tegen mij toen ik haar uitliet: "wat aardig van je dat 
je me naar de lift brengt". Die opmerking liet een grate bel bij rnij rinkelen. 
Hoe kan het, dacht ik, dat iemand die zo goed en toegewijd haar werk doet 
(want dat deed ze) zo iets moet zeggen? \ 
Ik begon het oak als een soort bezoedeling van mijn escort en mij te voelen, 
dat ik iets wat heel positief in mijn leven was en waar ik helemaal achter 
stond, voor de buitenwereld verzweeg alsof dat het daglicht niet kon verdra
gen. Ik ging het daarna in mijn familie- en vriendenkring vertellen; dat 
leverde begrijpende maar ook onbegrijpende reacties op. Later kwam ik bij 
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Man & Prostitutie terecht, dat ongeveer tegelijkertijd als de Rode Draad is 
opgericht en waarin Gerrit Sioemen een hoofdrol speelde en speelt op de 
hem eigen wijze. Een paar jaar geleden werd ik gevraagd voorzitter te 
worden, wat ik eigenlijk nief wilde, maar toch deed (op mijn eigen wijze). Bij 
die ral hoort openbaarheid en publiciteit en op den duur een stukje in de 
Vluggertjes. Zo is het dus ge
komen .... 
Man & Prostitutie heeft zich
zelf inmiddels omgedoopt tot 
ManNrouw & Prostitutie 
(MVP), omdat vrouwen net zo 
goed om betaa!d gezelschap 
kunnen vragen als mannen, al 
doen ze het maar zelden. We 
zouden tussen haakjes blij zijn 
met een vrouwelijk bestuurs
lid. De mannen in de achterban van MVP hebben met elkaar gemeen dat ze 
prostitutie een warm hart toedragen en er ook meer dan oppervlakkige 
belangstelling voor hebben. Om begrijpelijke redenen zijn er maar heel 
weinig mannen die van zich laten horen. De meeste klanten d6en het 
gewoon en hebben geen behoefte om erover na te denken of te praten, en 
dat is heel normaal. 
MVP beschouwt de keuze voor prostitutiecontact als een beslissing die 
votwassen mensen onder hun eigen verantwoordelijkheid moeten kunnen 
nemen. Ook ten opzichte van hun eventuete relaties en hun omgeving 
dragen mensen die vreemd gaan, op welke manier oak, zelf de verantwoor
delijkheid. Die beslissing gaat de buitenvvereld niet aan, zolang het am 
wederzijds vrijwillige contacten gaat die onder behoorlijke omstandigheden 
plaatsvinden. Daar valt in de prostitutie nog 'Nel wat aan te verbeteren en 
het is voor ons een prioriteit om daaraan mee te werken. 
Omdat we maar heel weinig armslag hebben richten we ons vooral ap 
dingen waarvan we hopen dat ze helpen van de prostitutie een plaats te 
maken waar het voor iedereen goed toeven is. Daarom hebben we veel tijd 
besteed aan Erotikeur en doen we mee aan het landelijk Prostitutie Over
leg. Maar we houden oak praatjes voor en met de media en we hebben een 
contactgroep waar mensen kunn~n langskomen die over prostitl,ltie willen 
praten. We hebben ook geprobeerd een graep voor hornaklanten op de rails 
te zetten, maar dat is nog niet gelukt. 
Wat we misschien wei het allerbelangrijkste vinden is dat klanten en prosti
tuees goed met etkaar omgaan. Wij hebben daarvoor at een paar jaar "De 
regels voor prettig prostitutiecontaet", die door Gerrit Sioemen zijn gemaakt. 
Nu proberen de Rode Draad en wij wederzijdse spelregels te gedenken die 
overa! gebruikt kunnen worden als sen eventuete reminder of een steuntje in 
de rug. Als dat lukt heeft Nederland een weretdprimeur (en niet de eerste op 
prostitutiegebied). 
Oat is wei iets om even trots op te zijn en bovendien een mooi eind van dit 
stukje voorstellerij ! 
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