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rtI	 aan rnlJn 
coil ega's 

doorTenyvan dcr Zijden 

Hoeren praten niet met eJkaar over de emoties die k:Ianten 
losmaken, zij praten niet over wat gebeurt als zij met de kJant 

aileen zijn. Oat maakt het Yak eenzaam. Ott zwijgen heb Ik willen 

verbreken met deze brief die Ik een paar jaar geleden schreet 
maar die nog steeds actueel is. * 

Zomer 1984 

Beste coliega, 

Hlermee wll Ik met jou In contact kamen op een wat 
ongebrulkelijke manler. Ik wil je graag In vertrouwen 
nemen over dingen waar Ik wei dikwljls aan denk, 
maar nlet over praat. Dlt is een hele stap voor mlj en 
Ik heb er heel lang over nagedacht of Ik dat durfde, 
maar ik doe het gewoon. Ik hoop dat ie me nlet ult
lacht en dit nlet laat lazen aan mannen, oak niet aan 
vrouwen die nlet In het Yak zitten. Het is aileen voor 
jou bedoeld en voor de collega's die jij v9rlrouwt. 
Alles biJ elkaar heb Ik het werk nu veertien jaar ge
daan, bljna altljd met collega's, zowel zonder 'baas' 
als met lemand die de 'baas' was. Ik heb tegen zeer 
lage en $Oms tegen behoorlijk hoge prijzen gewerkt. 
Ik heb met klanten gewerkt waarbif ik een lang, voor
bereidend (onderhandelend) contact had en met 
klanten waarblJ dat er niet en geen enkel ander con
tact was. In die veertien jaren ben ik tot de ontdok
king gekomen dat, zelfs al was Ik omrlngd door eol
lega's, het e e n h art s t I k k e e e n z a a m 
va k Is. Niet zozeer omdat wanneer je het elgenlij
ke werk doet, je altijd met een klant aileen bent. Maar 
omdat Ik in al die laren ervaron heb dat er een seorl 
ongoschreven wet bestaat diG zegt dat w a t j e 
met een klant meemaakt, daar 
p r a a t j e n let 0 v e r; hoogstens oppervlak
kig of in de vorm van negatieve opmcrklngen, zoals: 
"die wi! alias voor weinlg geld" of ''wat een klootzak", 
enzovoorts. 
Voor mijn gijvoel is de oolangrijl<ste reden waarom 
Ik (tljdelljk?) gestopt ben met werken het feit dat lk 
het nlet vol kon houden om te blljven zwijgen. En om
dar Ik denk dat Ik nlet de enige ben die daar moelte 
mee heeft, heb Ik besloten dat zwijgen te verbreken. 

Ik heb het gevoef dat het noolt goed Is wat Je ook 
doet: als eon klant tevreden was, had ik het gevoel 
dat dat kwam omdat ik meer deed dan m'n collega's 
misschlen deden. Daardoor werd Ik bang bestem
paid ta worden te behoren tot de categoric hoeren 
die 'de markt kapot maken'. En als een klant onte
weden was, was Ik bang dat Ik de regels to star op
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volgde en de p1aats waar Ik werkte oon slechte naam 
bezorgde. AJs ik aan eollega's vroeg hoe zlJ het de
den, dan kreeg ik altijd antwoorden die er op wazen, 
dat je je vak pas verstaat, met andere woorden een 
goele hoer bent, als je je gevoel helemaal bulten kan 
slulten en Je de touwtjes strak In handcm hebt. Wan
neer een klant minder betaalde en ik van te voren 
weinig contact met hem had, Jukte dat aardig. Maar 
het werd moeilijker naarmate een klant meer betaa/
de of als ik er meer moeite voor had moeten doen 
om hem zover te kriJgen dat hiJ meeging en het aJ
lermoeilljkste was het, toen ik in seksclubs werkte en 
de contacten ook over andere dingen dan seks gin
gen. 

Vanaf het begin werd tegen mij gazegd en oak ge
durendeaile laren heb ik dat van bazen, bazlnnen en 
collega's gehoord: "Je moet net doen aJsof." A1sof 
wat? Zoals ie zou vrljen met degene waarop Ie ver
Iiefd bent? Een relatie mee hebt? Of mee getrouwd 
bent? Of lools]e In sexfllms ziet? Zoals een klant het 
't Ilefste wU dat je lOU doen? Of zoals Je het zeit graag 
lOU willen? Ik denk dat ik het allemaal uitgeprobeerd 
heb, afhankeliik van het soort klant dat ik voor me 
kreeg, maar naarmate de komedle levensechter 
werd, was het ook des te moeilijker am vlndlngriJk 
genoeg te ziJn am zander dat de klant dat In de ga
ten had, de touwtjes strak In handen te houden ("Oct! 
schat," flulsterde Ik ham toe, "Ik zou bijna de tijd ver
geten door jou!" tarwill ik met zogenaamde tegenzin 
aanstalten maakte am te zorgen dat hij binnen de 
gestelde tijd opgehoepeld was.) 
Soms was Ik er erg trats op dat ik het spal zo speel
de en tot op zekere hoogte kon ik daar met collega\ 
over praten, maar er was lets in mlj en in de houding 
van de andere vrouwen dat zel: stop, nlet verder, 
want nu overschrijd je de regel: 'Wat Je met een k1ant 
meernaakt, daar praat ie niet over.' 
Elgenlijk moest Ik heel tevreden over mezelf zljn, 
want ik was een echte hoer: 

1 Ik deed alsof (welk spel dan ook); 
2 Mljn gevoel was butten gesloten (daarvaar had lk 
het veel te druk met aJ die komedle); 
3 Ik had de touwtjes strak In handen (zii het dlkwljls 
met bovenmenselijke moeile, maar In hat algemeen 
had Ik de k1anten keurlg op tijd bultengowerkt en 
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hadden ze zich zonder dat ze dat wisten precles ge

clragen zools ik het gewild had).
 

Waarom was Ik dan toch nlet tevreden? Omdnt ik er
 
In m'n hart toch niet zo zekervan was dat ik een ech

te goele hoer was, want: zoals we er met elkaar over
 
praatten leek het er op, dat deze drle punten bl] ie

dereen, behalve bij mij, moeiteloos gingen. Dus
 
schaamcle ik miJ eroverdat er bij mij dingan gebeur

den waarvan ik nu, tot op vandaag, nog steeds niet
 
weet of andere hoeren die ook overkomen.
 
Overkomt het Jullie bijvoorbeeld ook dat je bij jezelf
 
hoopt dat je, ails het maar een beetje, gall wordt zo

dat de hele rlmram wat gemakkelijker vertoopt?
 
Overkomt het Jullie ook dat je bang bent te geil te
 
worden (bljvoorbeeld omdat die verrekte rotzak
 
maar nlet van je clitoris kan afbllJven) waardoor je
 
ongewlld zou k1aarkomen? Overkomt het jullie ook
 
dat je in zo'n situatle moet kiezen of je 'stiekum'
 
klaarkomt en gewoon laat komen wat komt, of dat je
 
er nog een schepje bovenop doet zOOat Je nog aen
 
beetje komedie hebt gemaakt? En overkomt het jul·
 
lie ook dat, waar Je ook voor gekozen hobt, Je er ach

terat toch altijd een kater aan overhoudt? En hebben
 
jullie dan ook hetzelfde ver1angen als ik: doodgewo

ne, simpele klanten waarblj je plat kan gaan, je ogen
 
dichtdoen en wacht tot hij klaargekomen Is? Niet ai

leen omdat dat heel wat gemakkelijker werkt, maar
 
ook omdat dan pas de scheiding tussen je werk en
 
je prive duidelijker zou zijn?
 

Hoe zit dat bij jullie?
 
Als je iemand hebt van wle Je houdt, hoc ga Je daar

mee om op het gebied van seks? Hoe gaat het vrij

en thuls met Ie elgen partner? Of hoe dank Je zeit
 
overvrijen, seks, je eigan IIjt en wat Jlj zeit lekker en
 
tijnvlOOt. Nu ik kan je wei bekennen dat Ik het alle

maal nlet meer weet en als ik terug kljk naar mljn er

varlngen kom lktot de ontdekking dat miln werkwel
 
degelijk Invloed heeft op m'n prlveloven:
 
- lk heb echt het gevoel dat hoeveel Ik ook van le

mand hou, samen seks beleven niet ultdrukt wat lk
 
speclaal voor die ene persoon voel.
 
- lk heb In mijn werk al zoveel keer een handoling,
 
houding, standje etcetera uitgevoerd of ondorgaan
 
en daarblj gedaan alsof ik dat lauk of lekker vond,
 
dat ik nu echt niet meer weet wat Ik werkelijk fijn viOO
 
en wat bij miln eigen seksualtteit past.
 
- Mljn IIJ1 zegt mlJ wei waor lk gell en opgewonden
 
van wordt en waarvan lk kan klaarkomen. Maar om

dat lk dat In het vak gebruikt heb om gemakkelijker,
 
sneller en pljnlozer te kunnen werken, weat lk bit Inen
 
een prive-relatle echt nlet wat dan de werkelijke oor

zaak van mijn gall worden Is.
 
- Ik heb over seks een algemeen gevoel gekregen
 
van: er Is nlets nieuws onder de zon, ik heb het alle

maal al gehad, allemaal al meegemaakt.
 

Waarom schrljf lk dit nu allemaal?
 
Op de eerste p1aats omdat het er voor mij een keer
 
uit moest. Maar ook omdat ik niet kan geloven dat ik
 
de enige ben die met dtt soort sltuatles en gevoelens
 
te maken heeft. Ik heb zeUs een vermoeden dat het
 
op den duur ons allemaal zo vergaat. Daarom hoop
 

ik dat door dit tijdlg met elkaar te bespreken, eon
 
hoop problemen voork6men kunnen worden. Ik
 
denk dat wlj hoeren veel belevenlssen hebben die
 
op elkaar IIjken maar dat niet van elkaar weten om

dat we onder elkaar zwijgen.
 
Er zijn gonoeg redenen te bedenken waarom sr ge

zwegen wordt. Vanaf het begin dat we in het vak zit

ten, wordt ons hot gevoel gegegeven dat we moe

ten oppassen voor elkaar, dat we eigenllJk nlemand
 
kunnen vertrouwen en dat we onze zwakke plekken
 
niet mogen laten zlen. Dtt komt ons werk en onszelf
 
nlet ten goede en bovendien klopt daar allemaal
 
nlets van. Om good te kunnen werken tlebben we
 
Juist de steun nOOlg van degenon die In hetzelfde
 
schUltje zinen. Om Inderdaad te voorkomen dat het
 
jullie zo vergaat als het mIl verging, moeten we on

der elkaar kunnen praten In p1aats van ons te scha

men, bang voor elkaar te zlJn of op elkaar neer te klj

ken. Daar zljn geen redenen voor want:
 
- We zlJ n allemaal hardwerkendevrouwen, ook al wi!
 
de bultenwereld en soms het milieu ons doen gelo

ven dat we te lui zijn om te werken.
 
- Het is niet onze keuze dat ons goele karakter dik

wijls verborgen blijft aehter aen hoop uiter1ijk ver

toon.
 
- We zltten elkaar nlet In de weg. Integendeel, we
 
kunnenveel van elkaar leren, we worden sr met ons
 
allen wllzer van.
 

Beste collega van me, lk heb me In dlt schrljven he

lemaal gegeven en lk zou graag van lou horen hoe
 
Je dlt vindt. Ik zou het fiJn vlnden als ie lets van je laa1
 
horen. Vooral overde vmag of jij dit soort dlngen oak
 
meegemaakt hebt, of dat er rnisschien heel andere
 
dingen zljn wanr je moeilijk met coil ega's over praat.
 
WII je me ook iets meer vertellen over de manier
 
waarop je werkt of hebt gewerkt en hoe lang of lulst
 
hoe kort Je In het vak zit. Het zou best wei een groot
 
versehil kunnen ziJn wanr~eer Je bljvoorbeeld aeht

tien bent of wanneer je maar een avond in de week
 
werkt, of zoo
 
Maar het belangrljkste is dat jij en lk, wi] allemaal,
 
hoeren zijn of prostltuees als je dat woord liever ge

bruikt. Daarom is iOOere reactIe, ongeacht je om

standigheden voor miJ van harte welkom.lk elndlg
 
met je veel steun en veel plezier toe te wansen.
 

Je coliega 

* Oit is een deel van mljn (waargebeurde) verhaal 
'Ik schreef een brief aan mijn collega's' uit het 
boek: Beroep: Prost/tuee, geredigeerd door Frank 
Belderbos en Jan Visser, Utrecht: SWP, 1987. 

5
 


	bl 1-4
	bl 1-5

