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lolanda hoort van de woningbouwvereniging dat zij in 
aanmerking komt voor een ander huis; z~ is blij dat ze 
in de bijstand zit en cen bewijs van inkomslen kan la-

ten zien. Christel is altijd een beetje aan de late kant 
wanneer de school uitgaat, waardoor ze nooit contac

ten kan leggen met de andere ouders die op hun ki~de
ren staan te wachten. Marlou zal nooit bij de tandarts 

of hel poslkantoor binnenstappen zander eerst te con
lroleren of er geen bekende gezichlcn binnea zijn. Da

nicHe weet dat zij de oppas een veel te hoog tarief 
betaalt, maar zij weet dat ze niet kletst en de kinderen 

zijn dol op haar. Vera verlell altijd dat ze in de verple
ging werkt en vaak nachtdiensten heeft; ze herinnert 

zich nag genoeg voorvallen van vroeger die zc kan ge
bruiken als het nodig is. Kim zal op straat zelden ic

mand als cerste groeten. 

Dil zijn een paar willekeurige voorbeelden, elke pros

liluee kan ze aanvullen met haar eigen ervaringen.
 

Wij kunnen nu eenmaal niet gewoon vert ellen welk
 
werk we docn, dat kan narc gcvolgen hebben voor
 

onszelf, ons gezin en onze familie. De meeste mensen
 
bekijken prostituces nag steeds met een mcngeling
 
van afschuw en sensatie. Daarom houden wij alles
 
wal melons werk le maken hceft, ver weg van ons
 

persoonlijk leven. Op die manier heeft vrijwcl iedere
 
prostituee twee levens, twee garderobes en vaak ook
 

twce namen.
 
Over de gevolgen van <iiI dubbelleven gaat het hoo[d


arlikel van dit nummer van Blacklighl. En omdat het
 
dubbeHeven al onze dagelijkse crvaringen kleurt,
 

koml hel in vele schakeringen terug in de andere arti

kclcn en brievcn.
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