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Mijn vrieod studeert maatschappe
Jijk werk. Die ambitie heb ik ook! 
Waarom kan bij weI studeren en ik 
niet? 
In mijn werk als prostituee krijg ik 
clke keer te maken melnoodlijdende 
co nooddruftige mannen. Net als ik 
denk 1ckker in gesprek te zijn, koml 
al hun eIJende als een storlvloed 
over mij heen. 'Zijn vrouw bcgrijpt 
hem nie!.' Het verJeden en beden 
hebben soms raakpunten. Als der
tienjarig (!) meisje werd ik verliefd 
op een getrouwde man. Hij had cen 
vrouw die hem totaal niet begrccp. 
Ik wierp mij toen al op als deskun di
ge in spe want IK begreep hem weI. 
Voornamelijk in de sc:xuele sfeer. 
Wij konden Iekker vrijen in de 
meest onmogelijke situaties: in de 
auto, in het wc'tje van het tram
huisje (hij was trambestuurder) in de 
tram zelf of op een donker bebost 
plekje. Het was rcuze spannend en 
ik, lot over mijn oren verliefd, hield 
he! jaren vol. Op mijn achttiende 
verjaardag stclde ik vast dat er geen 
sehoC in wl. De bcloofde scheiding 
en uiteraard oak zijn lrouwcn met 
mij zouden wel niet doorgaan. Ik 

. had dat helemaal zelf uilgedokterd, 

zonder deskundige. Oat ik me wan
hopig voelde doet even niet ter zake. 

BEROEPSKEUZETEST 
Na deze en de nodige andere erva
ringen belandc1c i.k in de prostitutic. 
J arcn later tocn ik had besloten wt 
de prostitutic te gaan, mcldde ik mij 
bij hel arbeielsbllrcau. Ik ondergmg 
ecn beroepskeuzetest, die uitwees 
clat ik zeer gescbikt was om op hbo
nivcau hulp te verlenen. Een giUer: 
ik deed al jaren niets anders. Met 
dczc kennis op zak wilde ik gaan 
sluderen en toen gcbcurde het rare; 
ik heb geen vooropleiding en zander 
mavo-papicl'tjc kom je nergens. lk 
vind hel cen r(lre kronkel. Vaoaf 
mijn derticnde was ik a] bczig hulp 
te verlenen, maar tach had ik ccn 
mavo-papiertje nodig om die sludie 
te beginnen. Wil ik ooit cen erkelldc 
maalschappelijk werkster worden, 
dan zal ik eerst vier jaar mavo moe
ten doen, daarna drie jaar mbo en 
last but not least nog vier jaar bbo. 
Als ik niet blijf j'jUen dan ben ik zo 
elf jaar bezig. Maar dat kan hele
maal IIlel want van Deetman magje 
maar zes jaar over je studie doen. 
Tot overmaat van ramp leggeD bc

paalde instellingen zich er steeds 
meer op toe de prostituce te redden; 
zij willen haal' uit de prostilutie ha
len (als ze dat tenminste zclfwil) om 
haar dan elders in de maalschappij 
billp te laten verlenen. Bijvoorbccld 
door welgestclde mevrouwen van 
hun huisstof af te helpcD (jets wat 
wij er gewoon even bij doen). Brrrl 

SEX-DESKUNDlGE 
Niels op tegen verd~r, maar waar 
blijvcn wij met onze jarenlange er
varing als sex-deskundige? Wordt 
die weI op de juiste mauier geacccp
tcerd en gebruikt? Is d<lt iets om In ee 
Ie nemen in het llieuwe prostitutie
beJeid? Zou het niet zinnig zijn juiSl 
van onze deskundigbeid Ie prafite
ren en elke gemeente Ie verplichten 
een prostituticspceialist aan Ie stel
len? Ik houd mij vour zu'n baan 
warm aanbevolen. Andcrs moet ik 
maar eells in therapie! "Vaarmec ik 
ook in bet hulpverleningscircuir blijf 
en ach, daar leer je ook van. Niel 
waar? Voorlopig blijf i.k toch nog 
maar wcrkcn als hulpverleenstcr in 
het scxuele. 
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