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Help! wat gebeurt er allemaal? En wat 
moet ik er mee? 
Toen ik een aantal waken geleden een 
onderwerp voor deze colum zoeht, 
wilde ik het hebben over mijn 
belevenissen in een luxe club in de 
buurt van Roermond. Oaarben ik een 
paar dagen 'vreemd gegaan' toen het 
bij ons slap was. Maar dit avontuur valt 
in het niet bij alles wat er de afgelopen 
twee weken gebeurd is. 

Alles staat weer op zijn kap in mijn 
leventje, verwarring en onzekerheid 
doen de klompendans in mijn hpofd. 
Rico Harley, die prachtige jonge vrouw 
die ik zo bewonderde (en nog steeds 
bewonder) heeft de strijd gestaakt. lk 
zeg bewust gestaakt in plaats van 
'opgegeven', opgeven hoort voor mij bij 
verlies. 

Rico heeft eerder gewonnen. Ik denk 
dat er voor zelfmoord meer kracht 
nadig is dan wanneer je maar wat 
verder dobbert in een leven dat voar 
jou geen waarde heeft. 
Ik heb altijd gedacht dat ik, mocht ik 
ooit AIOS krijgen, ik er zelf een eind 
aan zou maken. Aileen omdat fk hier 
degene ben die de beslissingen neemt 
en niets of niemand anders. Rico was 
ook de enige die het recht had over 
haar leven te beslissen. In mijn ogen 
heeft die meid keihard aan haar geluk 
gewerkt en tenslotte besloten dat 
stoppen de beste oplossing was. 
Dat noem ik nou kracht hebben. 

Afgelopen dinsdag werd ik eehter weer 
met beide voetjes op aarde terug 
gekwakt. Mijn eigen leven gaat door en 
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ik, net gewend in de ene situatie, 
moet een sprint trekken om mijn 
eigen toestanden bij te houden. (Zo 
van: Ho even! laat me verdomme 
even nadenken). 

Nu moet ik een belangrijke 
beslissing nemen en ik heb daar 
een \Neekend de tijd voar. 
Ik heb een leuk leven, plezier in m'n 
werk, zowel in de praktijk als voar 
de draad. Ik heb een leuk huisje, 
twee lieve katten, kartom: 
emotioneellekker rustig. 
Dan komt opeens mijn ex-vriend 
terug. Dit keer gaan we er iets van 
maken (voel je 'm al?). 

Ik realiseer me opeens dat ik heel 
veel moeite heb met me aan te 
passen aan een partner. Ik wil met 
hem verder maar ik wil alles op mijn 
manier: mijn werk, huis en hem. Hij 
past zich aan tot op zekere hoogte; 
hij accepteert dat ik niet zomaar kan 
stoppen met werken maar verwaeht 
dat toch wei in de nabije toekomst. 
Oaarbij komt dat ik wei wil 
samenwonen, maar hij dat niet in 
mijn huis wil omdat hij dat zonde van 



het geld vindt (FL.1200,=). 

Als we dan, volgend jaar ergens, een 
goedkopere waning kunnen krijgen kan 
ik altijd nog aan stoppen gaan denken. 
Oat dacht ik dust 
Maar nu heb ik een baan aangebo-den 
gekregen. De baan waar ik me in het 
verleden onnozel op heb gesolliciteerd 
wordt me nu zomaar in de schoot 
geworpen! Of ik (het is nu vrijdag) 
maandag even kan beslis-sen en de 
week erna kan beginnen. Weeeeh! 
Paniek! Ik heb natuurlijk niets 
gespaard (dwaas) en ik moet de huur 
van december in een week bij elkaar 
pezen. Een dag per week moet ik dan 
in Maastricht blijven want het 
salaris komt natuurlijk pas eind 
december. En acuut een goedkopere 
woning zoeken, want van een gewoon 
inkomen ga ik geen f1.1200,= gulden 
woonlasten betalen! 

Ik weet dat ik impulsief ben, maar dat 
wordt ook vaak afgedwongen. lk heb 
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een weekend de tijd om te beslissen of 
m'n hele leven maar even helemaal om 
wil gooien. 
Ik kan natuurlijk altijd nog terug naar 
de prostitutie, maar ik vind dit allemaal 
zo vermoeiend. 80ms heb ik de 
behoefte om wild met mijn annen om 
me heen te slaan en te roepen dat 
iedereen me even met rust moet laten. 
Begrijpen jullie wat ik bedoel als ik zeg 
dat nu ik eindelijk m'n draai gevonden 
heb als hoer en dat het moeilijk is 
acuut om te schakelen naar weer een 
'gewoon leven'? 

Gelukkig 9a ik nog niet helemaal 
stoppen en tot die tijd blijf ik ook 
schrijven, dus ik hou jullie wei op de 
hoogte. 

By the way, als jij ook eens gestopt 
bent voor een vriend of enige andere 
reden, wil je me dan eens over jOu 
ervaringen schrijven? We kunnen daar 
als Rode Draad in de toekomst ook 
andere vrouwen mee helpen. 
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