
Interview met een ex-prostituee
 

Door veel te sponcn hcb ik ved aan zclfwaar
dering gewonnen", lCgt Angeliquc crgcns tij
dens ons gcsprek. Missehien verklaart het 
sporten haar mooie lichaams-proporlics. 
Met een vriendelijke, dynamische uitslraJing 
komt ze her kantoor van de Rode Draad bin
nen wandelen.Er gaan een stabilitcit en een 
openheid van haal' uit, die niet vanzelfspre
kend zijn VOOI ecn zesentwinrigjarige. 

"'". 

werk meer dan zat. Eigcnlijk hoopre ik dat cen 
dcrgclijkc kans zich lOU voordocn. Omclat ik 
me toen zo ver van 'het gewone burgerleven' 
verwijdel'd voelde, zag ik dit als enige kans am 
met het werk te sroppen. Doordal die man me 
al die clure kadoos waard vond, ben ik aok 
mczelf veel waard gaan vinden. Ik ben vier 
jaar bij hem gebleven. In deze situatic kon ik 

Een poos geleden onrving ik een brief vall 
haar. Hierin legde ze inC uir clar zc van haar 
16dc rot haar 21 sle achler het raam heerr 
gewel'kt. Ook zij had de ervaring dat prostitu
ees vaak russen wal en sehip vallcn wanneer 
ze naar wat voor vorm van hulp- of diensrver
lenin~ dan ook op zoek gaan. "lk kan me de 
vooroordelen nog ais de dag van gisteren her
inneren", sehreef zc. Inmiddels is Le klaar met 
baar opleiding en is ze nu cl'kend door de 
Nederlandse Beroeps Vereniging voor 
Hypnothcrapeuten. 
"1 k bcn aan deze oplcidj ng begonnen, doordat 
ik ooir I.elf bij cen hypnolhcrapeute terecht 
was gekol11cn. Ik zat in een dillcma waal' ik in 
rnijn eenrje niet uit kwam ... 

Via mijn werk achter het n!a1l1 had ik een 
oudere mall leren kennen. Die man bad 
behoorlijk wat geld. Daar liet ik me graag mee 
verwennen. Hij kochl sierradcn voor me, ik 
kreeg een mooie auto vall hem, hij koeht paar
den voor me... 
Toen ik hem leerde krnnen was ik bet raam

een klein beetje rust vinden. Want ik wns Il1cn
taal volledig uilgCPllt lOen ik mel bel werk 
stopre. Echt gelukkig was ik niel. Oat kan oak 
niet wannerI' iemand je als 7ijn bezit behan
dell. In het begin wal) ik al blij dat ik niet meer 
tien keel' mijn raam open en dicht hocfdc re 
maken. Maar nu J110est ik weer aJ het mogelij
ke clocn am hem op afstand Ie houden. Op het 
laatst wcrd ik al gek bij de gcdaehte dal ik 
korfic voor hem moe';l 7.ettcn. 
Ik vertrouwde niemand meer. Ik had crvaren 
dar mcnsen vaak misbruik van je maakten als 
ze wisren dat je in de prostitutie werkte, of 
gewerkl. hnd. Bij icdereen die ik ontmoetlc 
dachr ik meteen: wur moer jij van mij'? Ik 
leerde op een gegeven moment een oudere 
vrouw kennen, zo'n echtc Amsrerdamse, die 
tegen me zei: Angelique, je bn niel tegen 
icdcreen 70maar zeggen dal jc hocr bent 
geweest. Niemand laat her achterste van zijn 
tong zien. Het feit dat ik het blj haar wei kwijt 
kon, zander dat z,e misbruik V1:ln mc maakre, 
heeft me weer wat vertrouwen gegeven. Ik ben 
toen veel selecriever geworden in de menscn 
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