
TIEN VROUWEN OVER HET YAKt I 
OERENBOEK
 

Rec,ensie door Wil Versetloor 

"Het wer1< Is een VersJaving. Aan de ene kant haat je het en aan de andere kant 1rekl he( enonn. De 
spanning, !let geld, het avontu...., de gezeUigheid en de zelfstandigheid maken dat je doorgaat. In geen 
ander werk dat ik ken, heb je dal Het doet er nIet toe of je jong, oud, mooi of lelijk bert. Er Is een soort 
verbondenheid. NatUll1ijk is er broodnijd, wantrouwen en dat kan knap verveIend 2iJn, Maar toeh " 

In het Hoerenboek vertellon tlen vrouwen hun ver
haal. leeler verhaal is anders. Er zljn vrouwen bij die 
nu werken, er zlln vrouwen die vroager gowerkt heb
ben. Ze vertellen hoe hun leven var10pen is an voor
al wat hun werk In de prostltutie voor hen betakent. 
De verhalen zijn opgeschr~ven door Martine Groen 
en als je het boek leest dan tlDor je de vrouwen als 
het ware praten. Wat vind Ik van hot 'Hoeren
boek'?ln elk geval vind ik het een gemakkelijk te le
zen boek, zowe! wat sUjl betreft als taalgebrulk. De 
keuze die gemaakt is om de verhalen van de vrou
wen afzonderlljk te gebrulken, vind ik heel plezlerig. 

Alle boeken over prostitutle worden vol gens mij te 
'hoavy' -gemaakt door statistieken en conclusies 
over waar6m vrouwen zouden gaan werken. Door 
levensverhalen te gebruiken Is de mystlek die rond
am hoeren hangt wat verdwenen. Hot worden 
lneens gewone vrouwen met een gewoon beroep. 
Ik leg het even ult: aile vooroordelen worden min
der, het zijn geen buitengewone vrouwon, nlet per 
deflnitie probleemvrouwen. En ook het Yak zlet er 
daardoor mindsr spannend en mindar gehelmzln
nig uit. Wat me verder opvalt Is de open wijze waar
op de ge"interviewde vrouwen praten, eerlijk en zon
der franje. 

Het lezen van'het boek levert me ook nieuwe vra
gen op: 
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Halla vrouwen van de Rode Draad, 

Ik werk achter het raam en daar gebeuren rare din
gen zeals 'het weigoren van buitenlanders'. In som
mige straten of buurten word je door de hulsbaas of 
je kollega's verteld dat het niet toegestaan Is 'buiten
landers' mee ~ riemen. Wie ze daar mee bedoelen 
is zo onduldehJk dat het moeilijk wordt om cfat beleld 
uit te voeren. Zou een Surinamer nou een 'buitenlan
de'r zlJn of niet en wat te doen met lemand die er no
gallndonesisch (dat mag namelijk wei) uitzlet. Hem 
am zijn paspoort vragen? Van callega's zag ik dat ze 
wei eens een 'verdacht' persoon meenamen maar 

(uit: het Hoerenboek). 

- Hoe krljgen hooren meer lnzicht In hun elgan ach
tergroncfen, zowel persoonlijk als maatschappeJijk? 

-A1s je hat stigma er at wilt habben, hoe bereik je ook 
de niet-hooren? 

-Mooten hoeren degenen zijn die mentaliteltsveran
deringen teweeg brengen? 

- Werkt het polariserend als hoeren zeit de vooroor
delen proberen weg te werken? 

Met het erkennen van hat feit dat hooren gewoon 
vrouwen zljn die hun werk doen, Is er volgens mij 
een opening gemaakt In het tabee van de prostitu
tie. 
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.."si>fJJszou ik'il/eieens een aiid~ibeldejiwit/~~l~terl,/;itt. 

::~~d;c;f,ff/kfkemJt;:ft··biJ1:;:;~~r~f~~e:::~~:: 
·W;t~;tbi:r;i;ffn'ff!]~~o/e(~~n1e~;J$t/lfiWfA1~·· 
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(uit: tlef Hoc:rcnboek; Tjen vrouwen over tiel Yak, door Martine 
Groen. SARA Amsterdam, 1987) 

als Ik daamaarvroeg bleek het altiJd een 'vergisslng'. 
Dan zeiden die meisjes dat het geon Marokkaan was 
maar een Fransman; of dat hlj het maar voor de helft 
(Nederlandse vader of moeder) was. Een ding had
den ze wol gemeen. De 'verdachten' moasten mear 
betalen om hun uiter1ljk (en daarmee lastlge vragon 
van mensen zoals ik) goed te maken en dat vond ik 
zo oneerlijk dat ik mijn laffe angst hanteerde en op 
alios wat er nlet Hollands genoeg uit zag 'nee' zei, 
wat me vaak boze opmerklngan van donker besnor
de landgenoten opleverde maar ook schouderklop
jes van klanten dIe het heel verstandig van me von
den dat ik zo zUinig op niezelf was. Doordat lk 
regelmatlg van workadres v~rander, kwam ik op een 
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gegoven moment oak In buurten terecht die minder 
chic genoemd werden. Daar namen de meisjos wei 
buitenlanders en dat was wei even wennen voor me. 
Aanvankelijk Yond ik dat 500rt meisjes ook wei van 
het goedkope SOOrl, at Yond Ik het wei sportief dat 
do 'verdachten' nlet meer hoofden te betalen dan an
dere klanten. Goedkoop bleken ze ook niel, ze vroe
gen dezolfde prijzen als Ik en erwerd niet (of ,elden) 
zander condoom gewerkt. Vaak zei ik tegen de an
deren dat het me wei gevaarlijk of vies leek om met 
die mannon naar bed te gaan, ulteindelijk willen 7e 
toch aileen maar zonder condoom en godragen La 
zlch toch als barbaren bll sen vrouw? Maar daar 
ward om gelachen en miJn nleuwe vriendlnnen ver~ 

terden me dat er net zoveellellJke, lastlge, vleze en 
vervelende tussen zilten als bij de Nederlandse klan·· 
ten. Kortom zlj hadden hele andere ervarlngen dus 
Ik kon daar zonder angst voor 5traf naar hartelust ex
perimenteren met mijn eigen vooroordolen en inder
daad hat viel allemaal reuze mee. Inmiddels heb ik 
veel leuke ervaringen met Hollanders en VQllanders 
(of hoe men kleurlge landgenoten op dit moment 
noemt) en legon aile mannen die er vies of dronken 
ultzlen, of gewoon een rotkop hebben, zeg Ik nog 
steeds: nee! Ongeacht de plaats waar ze geboren 
zljn. Het levert vaak dodelijke b1lkken op van kolle
ga's en klanten dIe denken dat een wit velletle mp.er 
waard is. Nou ze bokilken het maar. Grijs hoeft niet 
grauw ta zijn. lk vlnd hot een prachtlg kleurtje. 

Marja. 

Beste redactie, 

Ik hoorde via via dat ar blnnenkort een blaadje kornt 
voorvrouwen in de seksbizz en dat wlj zeit66k daar
in kunnen schrijven of tips kunnen geven. 
Wat ik zeggen wflls dat ik hetzo jammer vind, dat je 
elkaar nooir meer ziet, of heel toevallig. fk heb zeit 
in een paar clubs gewerkt en hoeveal vrouwen daar 
gekomen en gegaan zijn: nlet to telfen. Soms had je 
net iets lauks met iemand opgcbouwd en ja hoor, 
dan was ze weer weg en nlemand wist waar naar 
toe. Van sommlge vrouwen vraag ik me echt athoe 
het met ze gaat en niet aileen omdat ik goed m~t ze 
kon opschieten. 
Nou wilde ik aan jUl/le vragen: Kunnen jullie nlet op 
een of andere manler bemiddelen, misschien een 
rubriekje "Opsporing verzochr" of zoiets. Ik weet het 
oak nlet precies, want ik wil natuurlijk nlotdat ieder
een weet waar ik gewerkt heb en hoe ik heet, teIWijl 
Ik toch wli weten hoe hetmetmljn vriendinnon is ge
gaan. 
Jk hoop dat jullie er lets op vindan, 

groetjes Tessa. 

Antwoord:
 
Kijk maar cens naar onze advertentierubriek HOT
 
SHOT. Je kunt je advertentie zo anonlem houden
 
als jezelt wi!; wij zorgen voor discrete doorzen

ding van de reactles.
 

Beste melden van De Rode Draad, 

Om te beginnen wil ik JuJlie bedanken voor de "ik doe 
het met' stickers die jullle me ver10den week hebben 
toegezonden. Ik heb er een op een stukje karton ge
plakt en eronder gezet: "en daarover dlscussieer ik 
niet !!" Het scheelt me een hoop vragen zoals ''wat 
kost het zonder" enz.enz. an dUs ook een hoop irri
talie. De overige heb ik aan de andere meiden + 1 
aan m'n vrlend gegeven. Van hun ook bedankt. Ik 
weet pas sinds kort van julJie bestaan maar ik vlnd 
het wei te gek! Een organisatle van aileen hoeren. 
YES! Even over miJzelf. Mljn werknaam is Louise en 
Ik werk nu ongeveer 4 jaar. Begonnen in clubs en nu 
achter het raam. Het contact van mens tot mens Is 
lets dat ik onder mlln collega's weinlg ben tegenge
komen. Een van de redenen Is (denk Ik) de combi
natie collegalconcurrent, wat ik nog steeds heel jam
mer vind. Daarom ZOU ik graag lid willen worden van 
jullie organisatie (als jullie tenminste leden hebben?) 
en op aen van Jullie open avonden willen komen. 
Kunnen jullie me de exakte data toesturen? P.S. een 
vriendin van me wi! ook mea, maar ze werkt nlet 
meer, kan dat of niet? Ik hoor het weI. Groetjes, de 
mazzei, Louise X. 

Hallo Louise, 
ledere eerste vrijdaQavond van de maand hebben 
Wi} van 7 tot ongeveer 9 uur open huis op ons 
kantoor. Je kunt dan met ons en met andere col

lega's kennismaken. Julst omdat we dan 'onder
 
elkaar' zijn, hebben we het over zaken waar je bij
 
andere gelegenheden nlet zomaar over kunt pra

ten. We hopen je gauw eens te zlen en natuurlijk
 
kun je je vriendln meenemcn.
 
Ons adres is Kloveniersburgwal 47, Amsterdam;
 
we verwachten binnenkort naar een ander, defl 

nillet adres te verhuizen, dus bel even of het
 
adres nog klopt: 020-24.33.66.
 
ledereen die in de prostilutle werkt ot heeft ge

werkt is welkomlllllll
 

Beste redaktie, 

Ik ben 47 jaar en heb ongeveer 25 jaar geleden 2 
jaar als prostiruee in Amsterdam gewerkt. Mijn fami
lie die in een klein provinciep/aatsje woont, heeft 
hier nooit iets van geweten. Mijn perfekte dubbelle
van en hun kortzichtighefd maakte dat er geen las
tige vragen warden geste/d. . 
Die twee jaren waren zeker n/et de makkelijkste in 
mijn leven maar toch naarmate ik ouder word en 
mijn dochter da leeftijd begint te krljgen die ik toen 
had, komen er steeds meer vragen In me op. 
Met m'n man kan ik daar niet over praten. Die vindt 
dat Ik blij moetzijn dat hij me uft dar a-socia/e milieu 
heeft gered en dat er geen oude koeien vlt de s/oot 
gehaaJd moeten worden. Die steekt dus oak liever 
zijn kop in het zand omwille van de 'fieve vredo'. 
Hoewel het verder een engel van een man is, blijfr 
het in deze diskussies toch een man. Met m'n doch
ter kan ik ar ook niet over praten omdat ik vlnd dat 
ze zeit aan het begin van haar leven staat met aile 
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groeipijnen die daar blJ horen en ik denk niet dar ze 
daar mijn ballast b/j nodlg heert Kortom ik heb er 
behoefte aan om van gedacflten te wisselen met 
vrouwen die waeger in het vak hebben gezeten; er 
moeten or nag meer z/jn zooJs Ik. Misschlen dat ze 
hun ervaringen aan papiar durven toevartrouwen, 
ZeJt ben ik nog een beetje moed aan het verzame
Jen. Het is aJJemaal zoJang geJeden en het maakt 
veeloude wonden open. Jk 1wop dar er veel vrou
wen zullen reageren en dat ik me wat minder een
zaam zal voelen. Misschien is er een mogelijkhe/d 
om een soort telefooncirkeJ ofkorrespondentieklub 
op re riehten als er meer vrouwen zijn die hieraan 
behoefte hebben. 
"Een hulsvrouw uit Zwolle" 

Beste redaktie, 
Ik wilde jullie door middel van deze brlof feliciteren 
met de start van deze krant. Van aen vrlendin die wei 
eens blJ de Rode Draad komt, hoorde Ik dat er eln
delljk een krant van en voor ons komt en Ik ben on
mlddellijk aan het schrijven gaslagen. Zelt ben Ik nlet 
aktief in de Rode Draad en heb ik ook (nag) geen be
hoefte daar verandering In te brangen. Maar dat 
neemt nlet weg dat ik een grote behoefte heb aan 
info over dlngen die voor mlj belangrljk zijn, zoals 
goade mOOische en hygienlsche adviezen en vooral 
nlet te vergeten jurldisehe en financil~le adviezen nu 
het er naar uit gaat zien dat de prostitutiewet gewij
zlgd wordt. Hoe ik me moet opmaken kan het eerste 
het beste 'damesblad' me vertellen. Daar zit ik dus 
niet op de wachten maar goOOe voorlichting over de 
stand van zaken op polltlek terrein vind ik in geen en
kel dag- of weekblad of het moet het wel bekende 
tippclprobleem zijn, alsof dat de enlge prostituees 
zijn. Volgens mij werken de measte vrouwen In clubs 
(of vergis ik me daarin?) maar daar hoor of lees J8 
nooil wat over. Behalve sis die ons aller bekenda 
k100tzak van die zogenaarnde 5 starren club weer 
staat te bazelen. Alsof 'zljn meisjes' zelf het spreken 
verleerd zijn. Ik ben blij dat er nu aen informatiebron 
an dlskussleplaats is voor!van de dames waar hat 
werkelljk om gaat en meiden, laat eans weten of ik 
de enige ben die er zo over denkt en laat je uitdagen 
om je algen mening te gaven. Een serieuze lazar heb 
je zeker! 
Doer, "Marion" 
P.S,lk hoop dat het niet erg is dat Ik niet mljn echte 
naam onder de brief zet, maar ik weet zeker dat het 
me op m'n werkplek nlet In dank afgenomen zal wor
don als 2e weten hoe Ik er over denk. 

Hallo BJacklight, 

Ik had een hele enge huisbaas In het vorige bordeel 
waar Ik werkte. Zo lelljk sis de pest en hil stonk ook 
ult ziin bek. ledere avond kwarn hij de huur ophaJen 
en dan bloef hlJ lang in mlJn kamerJe hangen In de 
hoop dat ik hem zag staan. HIJ had aI verscl1l11ende 
keren gevraagd ot ik zin had om ergens een hapje 
te gaan eten. Toen ik zel dat Ik daar geen zln in had, 
zei hlJ dat dat nlet erg was want we konden ook wat 
anders gaan doen uiteindeliJk was hlj toch eten en 
drlnkon tegeflJk. Ik antwoordde: ''A/s Jlj eren en drln

ken tege/ijk bent krijg ik spontaan anorexia nervosa" 
en toen heb ik mijn spullen gepakt en ben de deur 
vitgelopen nog lloor hiJ mij er ult kon goolen. fk ben 
wei trots op mezelfmaar ik denk wei dat ik in de toe
kamst een beetJe op mijn woorden moet gaan let
ten. Ultelndelijk kost het mlJ mlJn vaste klanten als Ik 
plotseling verhuis. Maar wie dan leeft voorfo
pig heb Ik alweer een mooie stek gevonden en lach 
ik hem nog uit. 
Doei, Marijke 

Beste rOOactie, 
Wat is er toch aan de hand met de hoeren In Neder
land? Vroeger heb ik in aen club gewerkt. Daar praat~ 
ten we wei eens over vrouwen die achter het raam 
werken. Het was dan altijd in de lrant van: "Ze zljn 
gek die wijven, dat ze het voor twee geelfjes doen." 
of "Mlj nlet gezien daar voor Jan en alleman te koop 
zitten." Later leerde Ik wat melden kennen die achter 
het raam zitten. En zij zeiden juist tegen mij: "je bent 
gek dat je de helft van je geld aan de baas geeft" en 
"aehter het raam ben je vrlj, I~ere vent die je nlet 
aanstaat stuur je wag". IOOere manier van werken 
heeft zljn voor- en nadelen. En ledereen mag zelf kle
zen hoe zij gaat werken. Maar dat gekat op elkaar is 
toch helemaal niet nodig? In principe doen we alle
maal hetzelfde? En voor mlJ Is nlemand er maer of 
minder om, ofJe nu een bad met goudan kranen hebt 
of een gewone wastafel. 
Groetjes, Monlque 

Beste rcdaktle, 
AI en toe word ik misselijk van het soort hengsten 
die we allemaaJ dageJijks aan ons raam hebben. 
Sinds Aids Is er een nleuw tljdperk voor ze aange
broken. Volop wordt er gevraagd "doe Je het ook 
zonder?" terwijl ereenloekel van een sticker op mljn 
venster geplakt zit waarop staat dat Ik 'herlulst met 
doe. Maar goed, dat soort mannen willen graag af
gewezen worden want dan hebben ze toch Ie aan
dacht en her kost nlets. Een nog erger soort bestaat 
uir mannen die je een hele menukaart op laten som
men en dan '~och nog efte verder" willen kijken, na 
nag geprobeerd ta hebben van lader bedrag wat ie 
noemtaf te dlngen. Maar hetalferergstziin dIe man
nen die blnnanxomen, je proberen aan te raken en 
dan plotseling tot het beset komen dat ze hun por~ 

tafeuille in de auto hebben laten liggen. 
Mannen die hetzonderwillen kljk ik zo uitdrukklngs
loos mogelfjk aan of ik kilk fangs ze Ileen tot ze ge
ganeerd doorlopen. De menumannen laat ik zeit 
vartellen wat ze willen en dan noem ik de prijs wei. 
lodra /e de vraag omdraalt schrikken ze, de serleu
zen geven gewoon antwoord. Het portefeullle-soort 
timmerIk gewoon gratis op hun bek. EenrondJe S.m. 
van de zaak. Al neemthet nlet weg dat Ik me er toch 
nildig om maak. Op to lassen Is het nlet maar op ta 
luchten wei. ZoaJs Ik met dir briefje doe. Als ik wat 
vrolljker ben, stuur ik eens een paar geestiger erva
ringen op want ik ken gelukkig ook een heleOOel 
leuke, ge1<ke, mooie, lieve, domme en lekkere man
nen. 
Tot schrljfs, Monica 
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