
Weet hocveel zij/hij waord i" 
Discipline bezil 
Een sterke persoonlijkheid heeH 
Kanjen; dus die hoeren, en toch 
ontbreekt het ons zo voak oan 
zeIfvertrouwen. Ik hoop dot ande
ren willen reogeren op mijn brief 
door te vertel1en waarom zi} trots 
zijn op zichzeIf. De wereld v"rteld 
het ons niet en dat oIldermijnt on
7.e ontwikkeling. Beste collega's, 
laten wij elkaor en daarmee ons.. 
zelf vertellen hoe geweldig trots 
wij op ons beroep zijn, ongeacht 
wut anderen duor van denkGn. 

Liefs Julia Sterke hoer 

]11 vl\lggerqes no. 5 vraagt Julia ons 
te schrijven war een goedc ho<:;r is. 
[let mceste heeh zij <11 duidclijk ge
Steld. Da.H kan ik aileen nog mijn 
pcrsoonlijke verhaal aan toevoegen. 

Als mJ<lgd stapte ik in 'het leven'. fk 
wist w;H zwangerschap was en her 
woord condoom kon ik speJlen, 
maar een manier om het regcnjasje 
er vei1ig om heen te docn... ? 
Na uirgevonden te hebben war je nu 
tach deed mer een klant op de ka
me r lee rde ik respect voor 111 ijn eigen 
!i(haarn krijgen. 
Dc kbnt zou nooit nee zeggell dus 
rnoest ik weten wat ik wilde en 
vooeal wat ik niet wilde. 
Na enkelc blunders met geld leek het 
mc een zinnig idee om ook mondiger 
re worden. Zeggen Wat ik nier wens
te cn ook eisen dun'en steUen. 
lag ik in het begin bijnJ. <lan een 
klant zijn voeten, zo u<lnkbaar dat 
hij tach mij gekozen had ... 
l.ater nam ik geen genoegcn meer 
111et Idanren die oak maar enigszins 
her idee haddcn meer re kunnen in
hrcngen dan hun f',eld. 
Her werk heett me zeker en sterker 
gema<lkr. Net als Julia ben i!< ook 
beniellwd ll<l<lr JOUW ideeen over wat 
cen goedc hoer is of welke dingen 
jou in het werken positief hcbben 
beinvloed. 

Lle{s, Rico 

Beste <:ollega's 

lk ben zo vri j 'il11 dit blad re gebnll
ken am iets wat me at een poosje 
haag zit aan jullie voor te leggen. 
Het is alweer 14 jaar geleden dat ik 
in de prostitutie ging wcrken. Eerst 
in c1uhs vanwege de anonimiteit 
maar heb al vrij suel voor een raam 
gekozen omdat er destijds nog allecn 
maar 'zonder' weed r,cwerkt In 

clubs. Achter het raam heb ik altijd 
redelijk zcJfstJndig kunncD werken. 
III her hegin werkten er bijna alleeD 
maar vrouwcn uit de Benelux ill 
"ons" straatje maar ill ~ncl kwamerl 
er oak dames lIit andere delen van 
de wereld bij. 
Zelf wcekte ik met een zi<.:h fnHls 
noemende vrouw die cigen\ijk uit 
Tunesie kwam maar het leek of zij 
zich daarvoor schaamde. Haar paoi
er was een Fransman en hij bracht al 
snel meee Franssprekende vrouwen 
naar Nederland. Hier waren ook 
Franstalige Afrikaanse vrouwen bij. 
Ondanks her taalprobIcem hadden 
we veellol onder elkaar en de dames 
werkten all emaa I zeer profess ioneeI 
en maakten lange dagen. Eens in de 
twee weken mochten zij beurtelings 
een vriie dag nemen en werden zij 
luxe aangekleed door hun "vriend
je" in Brussel, waama zij weer aan 
de slag gingen aehter het raam. Het 
was triest dat zij onder deze Oll1sran
digheden moesren werken en ik hen 
regelmatig geprobeerd ze op re stO
ken am die kerel te laten stikken 
maar 20 eenvoudig was dit natuur
lijk niet. Het wpren best wei nvare 
jongens en jc l110gelijkheden zijn na
tllurlijk beperkt als je in een vreemd 
land leeft. Bovendien was er geen in
st<lnrie waar zij terccht konden Illet 
hun problemen. Het enige Wat ik 
voor hen heb kunncn dQ0n was geld 
ovcnnaken naar hUll familie 1,ondcf 
dat hun pooier hier aehter kwatn. 
Inmiddcls is er veel verandel"d, de 
bordeicil s<.:bieten aIs p.lddestoclen 
uit de grond en oOl.:e onkostcn zljn 
enorm gesregen. De klanren betalen 
al twinrig ja<lr betzelfde en in de 
mceste gevallell zelfs minder. In Am
~terdam is f .15,- aanslaan a1 h~el 

?,CWOOI1. Ik blijf volhoudcn met mijn 

f 50.- lllaar het is nier makkelijk, 
veel klamen hebben dan geell zin 
meer. Gelukkig ben ik in de gezegen
de omstandigheid dar ik me dat kan 
permitteren maar voor de meeste 
boeren is het een groat probleem om 
de dageJijkse onkosten nag op te 
brengen. Rep;cl0l3tig kunnen vrou
wen de huur niet opbrengen waar
door zij mer een huurschuld verdwij
nen nM)' een andere plek in de hoop 
dat het elders beter is. Veel coJlega's 
heh ik her op zien geven. Vaak zei
den zij: "voor dit f1utbedrag wil ik 
de naam hoer niet hebben". 
HUll plaatsen, die ondertllSsen door 
de heren expJoitanten in prijs ver
dubbeld waren, waren niet rnakke
lijk l.J1ccr te verhlll'en. Overal Sto.n

Jen 11 iet re vcrhlife n. ka l11ers Ieeg. 
Inmiddels Zljn die pJaatscn weer ver
huurd ;1<111 vrOllwcn die minder eisen 
kllnnen stellen aan hun arbeidsorn
srandigheden. Dc groep migrallten
vrouwen. Zij maken nug steeds de 
langste d<lgen en hebben vaak on
smakelijkc types om hen heen zwer
vcn die de centen opstrijken.Ze wo
nen vaak op de werkplek. 11< kan 
geen geld mecr voor ze overmaken 
naar familie want zij mogcn vaak 
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