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Een gastvrije flapuit: Wieteke van Dort 
door Mirjaln en Lydia 

Zij is geboren in Indonesie en op veertienjarige leeftijd
 
naar Nederland gekomen. Wieteke van Dart: zange

res, performer en actrice. Vrijwel iedereen kent haar.
 
Als het niet is van de Stratenmakeropzeeshow of het
 
programma J.J. de Born: voorheen De Kindervriend,
 
dan wei van de Late Late Lien Show of Het Klokhuis.
 
Wij waren zeer benieuwd hoe zij ons, prostituees, ziet
 
en praatten daarover bij haar thuis. Hoewel wij wisten
 

dat zij van Indische afkomst is viel ons tach nog de Indi

sche sfeer op die in haar huis hangt. Prachtige Indi


sche kunstvoorwerpen sieren haar huiskamer en een
 
zeer Indisch behangetje de gang; en vergeet vooral
 

niet haar accent. Oak de ontvangst was Indisch, heel
 
gastvrij; wij voelden ons onmiddellijk op ens gemak.
 
~-Ioe zou ze'n veeizijdige vrouw, die in haar program


ma's niet ervoor terugschrikt taboes te doorbreken, aan
kijken tegen prostitutie?
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Je had toegezegd jets voor ons Ie schrijven. Toen OOt niet 
lukre heb je toch om een interview gevl'Qagd. Waarom lufae 
het je niet iets te schrijven? 

Wieteke: "Eerst dacht ik ecn stukje te schrijven en dat lukle 
niet. Wecl je, ik ben nogal een Ilapuit, ook als ik sehrijf. 
Toen wilde ik eigenlijk ecn stripje tekencn, voor icder blad 
van jullie d1t uitkwam cen plaatje. Maar dat L<; weer typisch 
iets voor mij; ik vind W Vl'lak iets leuk cn kg me daardoor te 
veeI aan dingen vast die ik niet waar kan maken. Dat vind ik 
vervdend. Ik heb er nu een getekend cn misscmen stuur ik 
jullie als ik tijd heh vaker iets toe." 

III jouw kirulerprowamma's ben je nogal taboe-doorbre
kend bezig geweest. Woorom zijn dezc programma's er !liee 
//leer ? 

~ 

Wieteke: "Die zijn om onduidelijke redenen door de VARA 
s(opgezet. Er is nu wei Het Klokhuis, cen kinderprogramma 
van de NOS V<X,lr kinderen russen oegen en dcrtien jaar; dat 
is nict zo vernieuweod als mijn 'Vorigc programma's maar 
het is loch ook heelleuk. Bij die oude progrllmma's gingcn 
we heel Ikhtvoelig in op vragen die kindercn oos via brie
ven steldeo." 

hcb. Dat is toch hccrJijk? Als ik ergcns in Nederland met 
pech kom te stlliln dan bel ik gewoon bij ictruUld aan, ik 
word overal geholpen. Ik heb het mallf een keer aIs vcrve
lend crvaren, dat was in een bioscoop. De film wou nietlo
pen en het publiek werd daardoor een bectje ongcdurig. 
Voorin de zaal zaten wat jonge knullen die Tantc Lien bc
gonncn lc rocpen. Natuurlijk keek binnen de kortste tijd de 
hele zaal om naae waar ik zat. Ik was daar met mijn zoons 
die dat verschrikkelijk vanden. Ik bcgrcep dal we] maar la
ter zei ik tegen ze: 'Als zulkc jonge jongcI15 mij Ills Tantc 
Lien herkennen, dan zijn het echte fans vall me. '" 

Heb je weI eens de rol van prostitutfe gespeeld? 

Wiete-ke: "Nee, maar ik zou het wei heel goed kunnen hoor. 
Ik doe wei eens iets tijdens cen cabaretvoorstelling. Dan 
duw ik mijn haar een bcetje opzij, lrek eeo b.h.'tje aan die 
mijn horstjes cen bcetje opduWl en doe cell lange oorbel in. 
Zo zie er een heetje ordinair uit. Ik heb oak ooit t"..cn Jiedje 
gezongen over eell prostituee in Vietnam, waarvoor ik als 
Aziatischc wa'> opgemaakt. Dlltlied hectte Alabama. Laats! 
heb ik meegedaan aan een commercial voor cen koekjesfa
brikant; ik speelde toen zo'n mooi haertje. Ik at cen kockje 
en zei: 't Is wellekk.er zo'n koekje hoar, maar ja, het krui

J~et i~ to.ch heelLLifk fe eend- te Laten ~elLwennen? /r 

Vindje dm er overeellkolllsten l.ijn lussenjouw en ons vak? 

Wicleke: "Natuurlijk zijo cr veel overeenkomstcn. Ik hen 
dienstverlener; dat zijn jullie oak, je staat in dicnst van je 
publiek. Je maakt het de kJant naar zijn zin. Natuurlijk 
houdl dat niet in dat je alles doc\: het moet wei passen bin
neo je normen ~n waarden. Dat doe ik en ik neem aan dat 
jullie dat oak doen. lk heb een keel' een chanson-programma 
gcdaan waarin ik absoluut niet als Tanle Lien mocht opko
meo en waarin ik ook geen Inclisch aceent mocht hebben. 
Toen ik ceo lijdje bczig was began dc 7.aal om Tante Lien te 
roepen. Vanaf dat moment heb ik niets meer gedaan waar ik 
ruet zelf achler sta. Ik vind het leuk am voor publiek op te 
owen, ik specl op ze in en zij reageren dan weer op mij. Ik 
neem aan dat jullie dat ook bij de clicnten doen. Tk vind het 
prellig mijn publiek wat te gevcn. Tk vind hel leuk als ze la
chen maar oak als zc huilen, want dat gcbeurt ook wei cens. 
Ik was eens uitgcnodigd om als Tante Lien bij eeo intcr
nationaal congres op te treden. Sta ik daar, Illistercn die 
mensen hclemaal niet naar me! Zc 2.alen da.ar maar gczellig 
te praten over hoe het is in Rio en in Casablanca eozo. Ik 
had toen natuurlijk een scene kunnen schoppen omdat ik 
daar cen beetje voor joker stond en dienst deed Ills achter
grond-entcltainmenl. Ik daehl lOen: 'Jullie deen mallf, ik ga 
straks tevrcden met een paar meier naar IHlis.' Dal zullen 
jullie toch ook wei herkcnnen: zo van jullie doen maar, als 
ik mijn centen maar krijg?" 

Vind je het vervelend als mew,'en je privd aanspreken over 
je werk? 

Wieteke: "Nee, waarom? Dat is in jullie vak waarschijnJijk 
erger dan in het mijne. Ik vind het juist wei Icuk. Het geefl 
mij het gevoel dal ik overalthuis ben. alsof ik overal [amilie 

melt zo in jc bed he?'
 
De mcestc a<:t.curs en actrices werken van binncn naar bui

t.cn; zij denkcn eerst na over hun ral en trekken dan de bij.
 
passcnde kleren aan. Ik werk precies 31ldcrsom; als ik de
 
kIedij aanuck dan ben ik het gewoon."
 

Hoe denkje in het algemeen over proseitucie? 

Wictcke: "Nou het is maar goed dat jullie cr zijn. Ie moet er 
loch niet aan denkcn dat aJ die mannen die naar jullie toe
galln dat niet zouden kunnen'! Misscmcn zoehlen ze het dan 
wei op eeo hele rare manier. Ik zeg altijd dat wat bestllat, 
dat claar oak behoefte aan is. Voar het oudste beroep van de 
wereld mag wei cen beetje meer respect gCloond worden. lk 
heb bcwondering veor prostitub,s. .Tc moel het toch maar 
kUIU1en. 
Als ik cen dochtcr had die gekozen wu hebben voor de 
prostitUlie, had ik toch wei even moctcn slikken. Als ik mel 
haar cen lang gesprck crover had gevoerd, waaruit bleck Gal 
loij er bcwust voor gckozen had, en aIs zij hel zag als wcrk 
wat zij leuk vond, dan zou ik dat acceptcren. Trouwcns, je 
moet weI. 
'Z.AJ heb ik over veel dingen nagedacht. Hoe zou hel :lijn als 
je "lOon homofid is, of als jc kind zwaar gehandicapl is; d,11 
saort vragen houdt me altijd wei bezig. H 

(Wicteke aan ons~) Wetl'njullie ouders eigenlijk datje ill de 
prosriturie werJ.."1? En Waf vinden vi duarvalJ? 

Wij: ~Mijn mocder weet bet niet, ik heb hel haar Diet verleld 
amdat ik haar niet wi! meeslepen in mijo geheim. Prostitutie 
is niet icts waar je mee le koop loop\." 
"Mijn moeder weet het wel. Tk denk dat zij het erger Wll 

vinden als ik haar nielS had verteld. lk vind bel wei 
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mocilijk, bijvoorbeeld als ik naar een familicfeest toe moet. 
Nadat ze weer 7.eggen hoe groat ik ben geworden - dat doeo 
zc namelijk altijd - vragen ze wat voor werk ik doe. Dan 
verzin ik een verhaal waarbij mijn moe<lcr gezellig begint 
mee te verzinnen; ze steunt me daarbij duidelijl<. Dat voelt 
toch wei een beetje vrcemd. Ik denk dat je ahijd maet afwe
gcn wal het je waard is om het aan jc ouders te vertellen. De 
maalschappij ziet je nu eenmaal als siachl01Ter en je ouders 
zijn daar tach een produkt van.~ 

(Wij weer:) War dedenjouw ouders eigen/ijk? 

Wieteke: "Mijn biotogische vader is gestorven toen ik nog 
kLein wa."; dus ik bc:schouw mijn tweede vader als mijn va
der. Hij deed iets in rubber. Mijn ollders waren altijd met ta

nee! bezig. Toen ik hen vertelde dat ik verder wilde komen 
ill de toneelwereld, zei mijn moeder dat ik ecrsl een yak 
mnest !eren. Dal heb ik gedaan; ik heb de opleiding tot kleu
lerleidster gevolgd. 
Veel mensen denken dat de mcdcwerkers van teJcvigie en 
lOnt:elwereld een losbandig bcstaan !eiden. Ik l.ie dat niet zo 
maar misschien beb ik wei oogklcppen op. Ie kent die ver
llalen wei over de befaamde Gooise matras. Af en toe lees 
ik cr leL') over en dcnk dan 'goh is dat zo'? Ik zj(~ dat dus 
nict. lk :lie het wel als lWf'-e mensen vcrliefd op elkaar zijn 
en 'I.e in clkaars agen verdrink~n. lk dcnk dat er in de TV en 
toneelwereld niet meer gerotzooid wordt dan in ieder wille
kew-ig kantoor. Het springl aileen meer in hel oog omdal hel 
om bekende meru;en gaat. Dat is indcrdaad eeo nadccl: je 
bent publiek hezic" 

(Wieteko:) Worden jullie eigenfijk beschermd door de 
politie? Ik bedoel niet specia-al tegen vOlVefende elien
ten, maar tegen mannen waarbij je in dienst bent, 
pooiers? 

Wij: "Nee, we krijgen geen aparte bescherming van de 
politie. Als €len prostituee mishandeJd wordl, dan heeft 
zij dezelfde rechten als iedere andere vrouw. Bij ge
weld door klanten zijn wij op onszelf aangewezen. Je 
moet niet vergeten dat het tot onze vakkennis hoort 
om agressi€lve klanten te doorzien. AI kun je natuurlijk 
€len fout maken." 

(Wij:) Heb je €len bepaald beeld van prostituees? 

Wieteke: "Geen bepaald beeld maar ik ben wei in jullie 
ge'interesseerd. Ik ben benieuwd naar jullie werkdagen 

en werktijden enzovoort." 
(Aan ons:) Hoe werkt dat nou? 

Wij: "In de raamprostitutie is het vrij normaal dat je zes 
dagen per week werkt. Vooml vrouwen die's avonds 
werken 110uden geen tijd over voor een sociaalleven." 

Hob j€l wei €lens contact gehad met prostituees? 

Wieteke: "Aileen met een vriendin van een vriendin. 8ij 
haar ben ik ook thuis geweest. Zij ha.d een prachtige 
kamer met veel kant en satijn, weI een beetje kitsche
rig maar ik vond het heel gozellig. ~ 

Was dat haar huis of haar werkkamer, of werkte zij 
misschien thuis? 

Wieteke: "Nu}e het zegt, ik zou eigenlijk nief welen of 
het haar werkkamertje was of dat het bij haar thuis 
was. Het zal haar werkkamer wei geweest zijn." 

Heb jij een bepaald beeld van klanten? Sommige 
mensen denken dat aileen oude of ongetrouwde man
nen naar ons toekomen. 

Wieteke: "Nou dat lijkt me onzin. Ik denk dat mannen 
van jong tot oud, getrouwd of ongetrouwd, naar juflie 
toogaan. Eigenfijk vind ik veel erger dat er niks voor 
vrouwen is. Afs je daar behoefte aan hebt, dan is het 
toch heerlijk je eens to laten veflNennen? AI denk ik 
niet dat ik er gebruik van zou maken, dat ik dat zou 
dUlVen. Toch vind ik dat het weI moet kunnen. Ik heb 
eens gefezen van een jongen die tegen betaJing wat 
oudere dames bezocht, dat vind ik enig. 
Ik heb nag een feuke tip voor juflie. In mijn tienerjaren 
had ik nogaf last van schimmefinfecties. fk kreeg van 
de arts allerlei vaginale piJlen en zalfjes, je kent dat 
wef. JarenJang tobde ik hiermee, tot ik eens bij een 
homeopathische arts kwam. Hij raadde me aan om 
molkosan to gobruiken. .Ie vult sen irrigator tot het 
streepje met molkosan en dan doe fe daar fauw water 
bij. Afs je jezelf hierrnee zo'n twee keer in de week irri
geert ben je er vanaf. Mij heeft het in ieder geval ge
weIdig geholpen. Als je een schimmefinfectie hebt, 
dan moet je er in pJaats van water fauwe kamiflethee 
bijdoen. Ik gooi dan altijd even mijn bilfen in de lucht, 
zodat het goed kan intrekken. " 
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