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vent en ik dathr: 3th, dar bn ik makkdijk. Hoewel
ik moet rocgeven dat ik alrijd het hardsr van ieder
cell hcb geroepcn dar ik nog liever ZOU srerven van
de honger dan ooit de hoer lOU gaan spelcn."
'J! Verdienen haCtcn heel erg veeP
Ja en nee. Ik dcnk dar ie leeft nanr her geld dat jc
hehr. Dal is een verschiinscl dar voorkomr blJ de

meeste hoeren.
Je bebt f'r in (eire niets aan overgehollden.
0, jawel, naruurJijk we\.
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Hoe lang wil jc nog in het vak blljven?
Nou, zolan!" het genoeg ]13GJ[ mijn zin op/evert, zo
lang er nog enige werksfeer IS. rk denk dal je naDir
ceht Uil her vak komr.
I'i.? W ciger je wei cen s klan ten r
Ik W('lger zeker klanten. Ik sterf nier vall de honger.
'.tJ Heb je vee! vricndinncn gemaakt op ic wcrk?
la, hel is meer een soon colJtgialirclr. Maar er is
ook heel vcel bruodnild, of kutnijd wilen we her
maar noemCll.
(,r Maar er is weI collcgialitcir?
Ja natuurlijk, maar lOr is een duidelijkc scheiding
tllssen de gcbruikers en de niet-gebruikers. .Ie hchr
natlJurlijk oak nog de rransseksuden en travesti('
tCll, dar zijn weer apanc gJocpen.
..,. Heb jc daar contact mee?
Ik heb er best wei contact mee, ia.

jongstleden zond
radio Patapoe in
Amsterdam een
programma Ult over
De Rode Draad.
Hieruit voigt een
verkorte weergave
van een gesprek
tussen presentator
Vincent en zijn gast
Natasja.

,-Il Maar hoe "Lil her met transseksudcn tn travestic
teo? Werkcn di~ daar ook? Krijgeo zjj dezclfde klan·
ten £lIs iij?
Soms wei, als ze bet nie[ wetcn.
\i.I Staan Le daar dan ni(~t £lIs HJllSSeksucd?
Ja, ik ga nier vragen: "Vertd je tegen ie klanten dar
jc nog cell Illan bent?"
'8J Denk jii dar ze dat wel zeggen?
Er zijn er die her ·[eggen. De anderen zeggen: "]a, ik
ben ongesteld, \k bn aileen maar pijpen vandaag."
Dat ze toevallig elkc dag ollgesreld zijn ...
~ Er komI lOch nid elke dag de2dfdc klant?
Nee, ik weet nit:! precies hoe ze da[ doen. 1k heh
me daar eigcnlijk I1Qoit in verdiepl. Ik weet dar ik
sommigen aardig t:n sommigen niet aGJrdig vind ell
daar houdt het een beetje bij op.
1,' Maar het zijn niet jc bcstc coll<:j:p's?
Ik heh cr ren of rwee bi) )it.
~ Maar je zcgr dus niel dat ie goede vricodinnt:n hebt
gemaakl bij ...
Ik denk dar daarvoor her vedoop te groot is. 26 zie
jc iemal1d een half jaar Lmg staan en sta je gezellig
naast dkaar ais het kuud is en zir je te kletsen, en
70 lie je le een jaar flirt. lk maak me a I lang niet
meer oruk om rnenscil die ik plorselJng nier meer
zie. Vroeger dacht ik dat ze misschien wei dood
waren. N II dcnk ik dat 7.e naar CCIl <indere stad zijn
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