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eny van der Zijden was voor De Rode Draad
uitgenodigd am In Berlijn het vcrschil

.'1;;

plc-zier in haar werIc Dit laatste sluit volledig aan

tussen het NederlandsC' ell Zweedse beJcld

bi,i die andere m.aatschappelijke norm te weten
arbeidsvreugde.

toe te lichten.ln Zweden hebben reministen fmore
gemaakt door de strafbaarstelling van klantf'n van
sekswerkers als officieel beleidsuitgangspunt van
de Zweedse regering te maken.

Om een eIl ander te 111mtrereIl wil ik iets veltellen
over mijn persoonJijke geschiedenis en over onze
strijd om te komcn waar we nu zijn. lk wil
benadrukken dat DlIJll persoonlijke geschiedenis
gpen uitzondpring is, maar mode] staat vaal' een
bdangrijk deel van alit" prostitllees,

Terry van del' Zijden Mar aanleiding van het df'bal
tussen voorstanders (Nederl<\lld) en tegenslanders
(Zweden) van legalisatie van prostitutie.

In 198<'1, alweer meer dan dertig jaar geleden,
ontstondell er in mijn toenmalige werkkring,

in een van de meest gelietdc vrouw{'nmagazines iJ1
Nederland - namelijk de Viva, verschenen 29 mei
2000- las ik een interview met Monigue, prostitllee.
Dit was aang-ekondip,-d onder de kop "Ik mag het

alJerki p1'Ob1emen waardoor het wcrken op mijn
voorwaarden erg moeilijk werd gemaakt, en het

gf'f'ft aan dar zc mogelijk plezier in haar werk heett

pleziel' in rnijn baan verdween. Ik besloot van baan
veranderen maar ik mocht niet mindel' gaan
verdienen en het moest mij leuk werk lijken.
In die tijd was het denken over seks enonn aan

en wellicht aan het lichamelijke aspect genat
beleeft. Maar dat is haar kennelijk niet toegestaan.
Niet door andereH en nid door haarzelf.
Met deze cne zin "ik mag het absoluul niet lekker

veranderingen onderhcvig. fr wcrd openlijk over
seb gesproken., geschrevell en het "IeI'd veelvuJd.ig
gedaan. Met parlnf'r, zonder partner, met ecn
geruikle partner, in trio's or in gmepsvorm. Hoeren

vinden", kom ik direct bij de kern van het

werden gastvrouwen. HoereHlopers waren niet meer
de oudc vieze of hunkcrende mannetjes, maar waren

1'1.'

absoluut niet lckker vinden." Haar woordkeuze

probleem. De sekswerker zegt wat de maarschappij
"Iii huren narnelijk: "genieten van seks lTI.<Jg, mits jp
er Hier voor betaald wordt."

mannen van allc keftijden en aile rangen en standen,
alles moest kunnen in die tijd. dus waarom nier gaan
werken in een seksdub? Het leek me leuk en het
wrdiend(· goed. lk h(~b niet voor honderd proceor vrij

De tegenstander van legd!isalie van prostillltie
baseert zijn denken onder andere op deLe
maatschappelijke norm. Hel gevoel van de ~eks

kunnen kiezen voor werk in de prostilul1e. Ik kon
nanwlijk niet langer meer wachten op de dJ:oombaan

werker zegt soms iets helemaal andel'S namc1iJk
"soms geniet ik er ervan". De voorsr.andcr van

die ik voor ogen had en er moest toch brood ap de
plank kamen, 1edere andere baan buiten de
prostitutie zou oak geen Viije keuze zijn geweest

legalisatie van prostitutie baseert zijn den.k:en op
wat de sekswerker zelf zegt namelijk het mogelijk

-!

Ecn ding vicl me <II heel sllel tegen. Je kon met
nieOland over je werk praten. Binnen de club kon
dat niet omdatje daar geachr werd zo professioncel
te zijn dat er niets tc bepraten vie!. ~n buiten de
club niet, omdat er van je verwacht werd dat je jt:
schaamde al deze dingen voor geld te doen. Ik
voelde me niet le1<ker. Niet mijn werk lllaakte me
ziek, maar het hebben van zoveel geheimen. Waar
kon il< vertl."lJen dat ik de klantpll wei kuste als ik
d<1ar zin in had? Tegen wie kon ik vertellen dat ik
de seks als een persoonlijk experiment opvatte? Bij
welke collega was het veiHg om te vertellen dat ik
scks als een zcer goed te doseren genot
Iwschouwde7
Het onderhandelen over de prijs en de ((' lewren
diensten werd in de dub en ook later in andere
bordden door de bedrijfslelding als zo'n vanzelf
sprekende vaardigheid gezien clat ik zelfs daar niet
m~er trots op kon zijn.
Ondanks alles wilde ik web als sekswerker blijven
werken, aJ1een niet onder de omstandigheden vaIl
gcheimllouding, ontkenniny, en ollderwaardcring
van kWJliteiten. Toen ik een keer commentaar had
op de kwaliteit van de bedden, waar we tach een
belangrijk deel van onze wcrktijd op doorbrachten,
kreeg ik het volgende te horen:" jij denkt zeker dat
we jullie op waterbedden laten werken, maar ik
wcet niet eens zekel' of ik morgen nog wei besta.
Ah de g~me('nte het in de kop haalt om morgen de
tent te sluiten, heb ik geen poot om op te st::lan, en
is ntijn hell' investering weggegooid geld."
Ineens werd mij het een (~n ander dUidelijk. Als
vrouwen graag willen blijven werk('n in dit beroep,
willen zij dit onder omstandighe(}en vergelijl<baar
met andere beroepen. Hiervoor zal eerst een kader
geschapen ITIoeten worden waarin dat wettelijk
mogelijk is. Oit kader is ook een voorwaarde om
over wamoestanden te kunnen praten en er iets
aan te kunnen doen. Wantoestanden 7.Oals daar
zijn: vrouwen die hun verdiende geld niet zelf in
handen kunnen krijgen, omringd worden door
criminele figuren, te lange werktijdcn hebben en
sekSlIde intim.idatie door bazen en kl..10ten.
Wij traden openlijk naar buiten en begonnen de
strijd voor het afschaffen van wetten die de
normcllisering in de weg stonden. Er kwam cen
hoerenbelangengroepering: De Rode Draad en er
onstond de Stichting tegen Vrouwenhandel Vanuit

feministische kringen kwam ondersteuning: De
Raze Draad.
We slOten ons aan bij de feministische gedachte dat
vrouwenunderdrllkking moest stoppen en niet
<llleen in de persoonlijke sfi:>er. JlIist in 011ze
situatie, zander meJdpunt, zonder vakbond maar
wei met dezelfde machtsstrll(luren als in andere
br;Jnchcs werd deze alliantie van Hoeren en
Feministen zo belangrijk.
Oit alIes leidde rot internationale congressen. In
1986 op het "Second Whores World Congress in het
Europees l'arlement in Rr\.lssel, waren wij duidelijk:
vrouwen mocrcn het recht hebbcn dit werk te
weigercn en ook hC't recht hebben dit werl< te doen.
We zijn nu veertien jaar verdeI'. De wetgcving is
veranderd. Het juiste kader is er om wantoestanden
aan te pakken. De weg is vrij om van werk in de
prostitutic werk onder leuke omstandigheden te
mal<en zodat dl" komende jaren sckswcrkers m/v
openlijk en vrij overal ove[ hun werl< kunnen
praten. Ze l<unnen dan misschien vel'teUen wat 1.('
leuk en wat ze miIldt'r leuk vinden. Het zal dan 
zoals Monique in h('( Viva- interview- niet meer
nodig zijn te zeggen dat jc het Jbso]uut niet lekker
mag vinden.

