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worden benartigd door prostltueeG 
prostituees zeif. Eerdere initiati..even om tot 
organisatie te komen, zoals van Violet, waren 
mislukt. Nu was het zaver, de tijd leek er rijp 
voar. 
De feestelijke bijeenkomst voor de oprichting 
van De Rode Draad bleek het begin te zijn van 
een wervelende en bruisende beweging met een 
drukke agenda. Al snel ontstond De, Roze Draad, 
een ondersteunende groep voor alle vrouwen, 
hoeren en niet-hoeren, die een brug vormt tussen 
vrouwen van de vrouwenbeweging en prClstituees. 
Ben van de thema's waar De Roze Draad zich mee 
bezig houdt is de vraag: 'wat heeft de strijd 
van prostituees te maken met alle vrouwen?'. 
Bovenaan de agenda stond het 'Hoerenkongres' in 
februa~i 1985. Het driedaagse kongres werd 
georganiseerd door De Rode Draad, De Raze Draad 
en Coyote (Call Off Your Old Tired Ethics), een 
organisatie van prostituees uit de Verenigde 
Staten. 
De eerste dag, dertien februari, kwamen er 
prost~tuees en ex-prostituees uit heel Nederland 
bij elkaar. Er werden ervaringen uitgewisseld 
over de drbeidsomstandigheden, gezondheidszorg, 
belastingen en de maatschappelijke positie van 
prostituees. Bovendlen formulef!rden de deel
neemsters aan de landelijke dag een lijst met 
praktiese eisen die later tijdens een ontmoeting 
met beleidsmensen (van onder andere gemeente en 
politie) werd gepresenteerd. 
Op veertien fehruari werd de internationale 
bijeenkomst gehouden. Prostituees en ex
prostituees uit Landen Viln We~t-Europa, de 
verenigde Staten en Canada vergaderden samen met 
vertegenwoordigsters uit Thailand, Vietnam en 
Singapore am te komen tot de formulering van het 
'Handvest voar de rechten van prostituees averal 
ter wereld'. Met veel enthousiasme werd het 
'Internat.ionale Comitee voor de RechT.en van 
ProstiLuees' gevormd. Tijdens'de perskonferentie, 
vrijdagmorgen vijftlen februari in hotel 
Krasnapolsky in Amsterdam, werden de resultaten 
van de haerendagen bekend gemaakt. Tegelijkertijd 
waren beleidsmensen elders in Amsterdam bezig met 
de voorbereiding van een dialoog met prostitueea. 
's Middags werd de balans opgemaakt: prostituees 
presenteerden het handvest en het aktieprogramm~, 

terwijl de sympathise~ende beleidsmen~en 

probeerden aan te geven welke steun zij konden 
bieden. 
Het Internationale Comitee voor de Rechten van 
Prostituees, met haar basis in Nederland, heeft 
besloten tot een jaarlijks terugkerend hoeren
kongres. Er zal een nieuwsbrief worden rond
gestuurd en er wordt gewerkt aan strategieen voor 
veran(lering van landelijke en internationale 
wetten, en van de houding tegenover prostituees. 
Heeren en ex-hoe~en uit alle Landen zijn welkem 
tot het komltee toe t.e treden. 
Het gemaskerd Hoerenbal in-Krasnapolsky was een 
bijzondere afsluiting van een zeer ge:;laagde 
konferentie. 
De org~nisatie van prustituees heeft veel 
pub1ic i t.ei t. gekregen. Beha1ve de bekende 
reakties van de pers, zijn er konstruktieve 
pogingen gedaan om het onderwerp prostitutie 
onder de aandacht t.e hrengen. 20 vroeg de 
,redaktie van Vrouwentongen of wij -vrouwen van 
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vroegen aan een vrouw van ve Kooe vraao am me~ 

~ns te praten over het kongres, over De Rode 
Draad en over de bewogen verhouding tussen de 
prostitutie en de vrouwenbeweglng. lnge is als 
~x-prostituee vanaf het begin betrokken geweest 
oij De Rode Draad. Ze kwam naar Nijmegen ep een 
zaterdaq vlak voer Pasen en we raakten in een 
lang gesprek'verwikkeld. 
De Rode Draad is voortgekomen uit de eerste 
~oerenpraatgroep in Nederland. Hoe ben jij daar
'ij betrokken geraakt en wat wit De Rode DPaad? 
'In februar i 1982 publicee::r:de de Graaf Stichting 
(een organisatie veor dokumentatie, informatie 
W onderzoek over prostitutie; A&N) een artikel 
in de VIVA met daarin een oproep aan prostituees 
~n ex-prostituees om te reageren. De Graaf 
5tichting wilde meer informatie van vrouwen zelf 
::>m hun beleid beter op prostituees en ex
)rostituees af te kunnen stemmen. Daar heb ik op 
~erageerd. In mijn twee jaar binnen de 
?rostitutie had ik veel alleen gewerkt. Ik 
~erkte veer mezelf in een klub, ik heb een 
~scQ:t"tservice opgezet, vervolgens een eigen zaak 
;)'ehad en daarna heb ik in een seksboetiek 
;)'ewerkt. Nadat ik de Sociale Akademie had af
;)'emaakt bleef ik me geisoleerd voelen. Ik kon 
net niemand praten over mijn ervaringen in de 
::>lOostitutie. De hele welzijnswereld reageerde 
~odanig op mijn verleden dat ik me zielig moest 
1aan voelen. 'Oh, wat erg, en hoe is het dan 
lis prostituee?' lk moest steeds uitleg geven, 
t.erwijl ik het diep in mijn hart niet zielig 
,rondo Ik had ook een leuke tijd gehad in de 
Jrostitutie en ontzettend veel-gelachen. Ik had 
~r ook geen spijt van. Later kwam ik voor het 
~erst een ex-prostitllee tegen met wie ik erover 
con praten. We hebben van alles opgehaald; de 
Leuke dingen en de stomme dingen, we hebben erom 
cunnen lachen. Oat was een bevrijding VOOl:' me. 
)oor er met elkaar over te praten zie je hoe de 
naatschappij in elkaar zit. Voel je de schuld 
liet meer. Klanten die naar de hoeren gaan worden 
Jezien als de goede mannen. De vrouw~n die het 
~erk doen worden ontzettend naar beneden gehaald. 
,r bestaat geen prostitut..ie omdat \'!ij hoeren 
~il.len z.ijn maar omdat de mannen in deze 
uaatschappij naar de hoeren qaan. In deze zin 
:ijn wij als Rode Draad belangrijk, want we 
lechten een van de fundamenten van de maat
lchappij aan, een norm door mannen bepaald. 
let negatieve isolement dat de buitenwereld aan 
je geeft als prostituee, heeft ons ertoe 
,ebracht een praatgroep te starten. Op het 
loment dat je als prostituee problemen hebt en 
liervoor uitkomt, wordt er op je neergekeken 
~n word je afgewezen. Doordat er nu een Rode 
)raad is di.e zegt; 'praat maar gewoon, ik kan 
let weI begrijpen en ik zie dat ook, ik herken 
lat', is er eindelijk een mogelijkheid vaor 
'reuwen am te reageren. om eeno te praten met 
.emand over moeilijkheden, over de bedrijfs
'oering of veor advies over allerlei zaken. We 
:unnen ook samen iets ondernemen, naar de 
remeente of naar een hulpverlener stappen. Het 
s niet de bedoeling dat de Rode Draad Alles 
,verneemt, maar ondersteunt. Zo kunnen we van 
'e rsch i.llende s i tuaties Ieren en daardoor zowe1 
,andelijk als plaatselijk sterker worden. 
,Is bijvoorbeeld de vrouwen van de Nieuwe Markt 

In ~eaer geval Kan een vrouw ae eers~e scap nu 
naar ons zetten wanneer ze nergens anders 
terecht kan. Er zijn maandelijkse vergaderingen 
in Utrecht. Het telefoonnummer zal De Rode Draad 
nog bekend maken. ' 

KONGRES 

Hoe ervaarde je de tandelijke bijeenkomst van
 
het kongres~ voor het eerst officieel met
 
prostituees uit heel Nederland bij elkaar?
 
'Datgene waarvoor je vecht wordt konkreet, je 
voelt dat je niet meer alleen bezig bent. In 
feite was voor mij met deze dag het kengres al 
voorbij, zo geslaagd vond ik het. Er werd over 
van alles gepradt, en wat ik heel belangrijk 
vond, er was veel applaus voar elkaar. Zo hebben 
we een konkrete lijst opgesteld en aangegeven 
wat er moet verander.en aan werkomstandigheden, 
hygi.ene, brandveilighei.d, i.nterkom, enzovoorts. 
Verder js drtikel 250 bis aan de orde gekomen. 
(Artikel 250 bis in het wetboek van strafrecht 
is het zogenaamde bordeelverbod en verbiedt het 
bevorderen van prostitutie door derden, dus ook 
gemeentes om prostitutie lokaal te regelen; A&N) 
Er moet een vergunningenstelsel voor in de plaats 
komen am de wantoestanden aan te kunnen pakken, 
bijvoorbeeld die ene slechte zaak in een straat 
waar verder drie goede zaken zijn. Verder hebben 
we het gehad over registratie. We realiseren ons 
dat registratie door de zedenpolitie nod1g is orn 
wantoestanden tegen te gaan. Maar het mag niet: 
misbruikt: worden (bijvoor.beeld het doorgeven van 
informatie aan andere instanties; A&N). De 
overheid moet worden gedwongen om nou eens g6ed 
beleid te voeren. Prostitutie is tenslette oak 
een bedrijfstak waar gemeentes ekonomies van 
afhankeIijk zijn. Daarbij komt, dat de over-last 
in feite is ontstaan door een halfslachtige 
houding van de gemeentes, waarbij prostituees 
en buurtbewoners tegen elkaar worden uitgespeeld. 
De gerneentes hebben beide groepen overlast 
bezorgd door ni.ets te regelen en nu er dan 
eindeIijk weI duidelijker beleid komt, komen ze 
als de goede sint naur voren. 
Door publiciteit te geven hebben we een eerste 
stap ge70et in de diskussie om het Yak erkend te 
krijgen. We willen als normaIe vrouwen worden 
geaksepteerd, zeggen hoe het echt is, en niet, 
zoals de maatschdppij tegen ons aankijkt. Het is 
trouwens zo dat de internationale dag in feite 
de derde biJeenkomst waD waarin prostituees uit 
verschillende Landen bijeenkwamen. De eerste 

'keer was in Geneve, zes jaar geleden. Oaar waren 
vrouwen uit 24 Landen aanwezig. De tweede keer 
gingen prostituees naar de Verenigde Naties. 
Orndat het buitenland al 700 sterk was georgani
seerd, vonden we dat we in Nederland ook zouden 
moeten komen tot een organisatie. Bet was heel 
stimulerend en verhelderend om met vrouwen uit 
andere landen te praten, te horen over de hege 
belastingen, de grote mate van kriminaliteit en 
om ons te realiseren dat de situatie in Nederland 
heus niet zo rooskleurig is ais soms wordt 
voorgesteld. Dat er op de landelijke dag ni,et 
direkt zo'n tweehonderd vrouwen kwamen, komt 
vooral. omdat het isolement onder prostitueli:s zo 
groot is. Eigenlijk is het maar goed dat 
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prostituees niet 'in grote get~le' redgeerden 
alsot dit isolement zomaar ineens doorbroken kan 
worden. Vrouwen al s per soon dUI'ven we I in de 
openbaarheid te tredeu, we hebben er zelf geen 
moeite mee dat we als prostituee gewerkt hebben. 
Het is meer zo, dat er op ons en onze omgeving 
wordt neergekeken. r 

REAKTIES OP DE KONFERENTIE EN DE RODE DRAAD 

De organisatie van prostituees heeft nogal wat 
heftige reakties teweeggebracht. Hoe verklaar 
je die? 
'Wat de maatschappij slecht vond aan zichzelf is 
aItijd op de prostitutie atgeschoven. Er is een 
norm ddt: prostituees slechte, gevallen vrouwen 
zijn en dat u! worden onderdrukt. Prostituees 
hebben hier zelt nooit zo openlijk op gereageerd. 
In Nederland zijn veel minderheidsgroepen,die 
strijden voor erkenning. Daarbij moet de maat
schappij steeds iets aksepteren dat niet van 
henzelf is, wat anders is. In de prostitutie 
gaat het er nu am dat. je niet iets ~nders 

vert~genwoordigster uit Zwitserland, foto' Anne Vaillar 

aksepteert, maar een deel van jezelf. OOk omdat 
prostituees zeggen dat ze niet die slechte 
vrouwen zijn waar iedereen hen voor houdt. 
Daarom is het zo moeilijk om deze strijd te 
voeren. Want je knipt een spot aan boven de 
maatschappij die men niet aan wil. De vrouwen
beweging heeft er ook niet over willen, kunnen 
praten. Toen ik nog op de Sociale Akademie zat 
was 't water en vuur! Een prostituee kon helemaal 
geen feminist@. zlj n I En dat vond ik we!. De 
vrouwenbeweging yond dat prostitutie niet mag 
bestaan, dat het 't meest vrouwonderdrukkende 
beroep 15 dat er bestaat. Ik denk dat de vrouwen
beweglng door dcze nieuwe ont;.wikkelingen een 
nieuwe power krijgt. I 

Sommige mensen reageerden op de strijd voor 
betere arbeidsomstandigheden van prostituee8 door 
te zeggen dat pro8titutie op die manier 
geinstitutionaliseerd d~eigt te worden. Voor hen 
is het moeilijk een hoerenvakbond te erkennen. 
'Bet zal dUidelijk zijn dat de wantoestanden 
moeten verdwijnen. Aan de andere kant wordt in 
feite seks niet geaksepteerd. Je mag buiten de 
deur eten, wassen, trimmen, naar de sauna, alles 
IDdg je buitenshuis doen of kopen. Maar 
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~11001' mannen. 
'Ja, VOO! vrouwen heb je 001<: weI prostitutie, 
Iesbiese en hetero, maar veel minder. 'Mannen 
beschikbaar voor vrouwen' maakt geen ondexdeel 
ult van deze maatschappij want een vrouw mag geen 
seks hebben. Prostitutie is een bestaande 
bedrijfstak en wanneer je dat wil veranderen dan 
moet je de hele maatschappij veranderen.' 
Denk je dat mensen nooit hebben willen inzien dat 
prosti tuee8 'vY'ije vl'ol4Ven' zijn? 
'Het is een zakeIijke overeenkomst, je ~telt je 
gevoel op een bepaalde manier veilig. Vergeet 
niet ddt het niet am een seksuele relatie gaat. 
Laat:st op de radio zei een klant: 'op het moment 
dat il<: buiten sta ben il<: het vergeten', en voor 
mij geldt precies hetzelfde. Daarin zi.jn we 
gelijk, heel eerlijk. Het gaat vour een prostituee 
vooral om het geld, niet om de seks. PIostitutie 
staat helemaal los van de persoon die het doet. 
Als je een etentje hebt dan kun je zeggen, hoe 
doe je dat, hoe kleedt je !let aan, hoeveel 
geniet je er ~elf weI en niet van om voer 
ander-en eten te koken. In de prostitutie is het 
oak zo, vind je het leuk, hoevee1 kontakt krijg 
je met iemand. Iedereen doet het op haar eigen 
manier. 

PROSTITUEES, 'GEWONE VROUWEN' EN DE STRIJO 

Hoe gebY'Uik je ze~f de woorden 'hoer' en 
'pros tiwee:? 
'Toen ik nog in het Yak zat voelde ik mezelf 
een prostituee. Tegen ander~'IlIensen die mij 
negatief bekeken zei ik: 'Ik ben een prostituee 
en jij bent een hoer, want jij doet het voor 
niks en voor mij is het een zaak, een handeling'. 
Binnen De Rode Draad wordt 'hoer' op een 
positicve manier gebruil<:t. Nu we in wezen met 
die opwaardering bezig zijn, gebruik ik het 
woord 'hoer' ook meer. Een prostituee zegt 
steeds: 'ik laat me niet gebtUiken, ik ben geen 
hoer in jouw gedil.chten, dat is pas \frouwonder-" 
drukkend. rk sluit een zakelijke overeenkomst. 
Maar jij bent degene die je gebruiken laat'. 
Bionen de prostitutie kun je niet 'de hoer 
spelen', dan zou je voor niets op bed gaan 
liggen. Oat zou niemano aksepteren. Ik heb 
altijd zo gewerkt dat ik ken bepalen wat er 
gebeurde. Maar vear dertig procent van de 
situaties binnen de prostituLie is oat anders, 
dat is de prestitutie waar 1k zelf van schrik 
en die ik nooit zou kunnen aksepteren. ' 
Zie jij prostituees zoaZs feministen 'vroegeY" 
zeiden, als slachtoffer8 van seksueel geweld 
en als de meest gevallen vPOuWen onder ons? 
'Nee, het omgekeerde. Een vrouw van vijftig 
zei eens dat ze jaloers was; zij was gedwongen 
met haar man naar bed te gadn anders kreeg ze 
ruzie. En dat duurde zo jaren achtereen. Als 1k 
mijn werk niet wilde doen, deed ik het niet. 
Dan kon de baas zegqen: 'dan ga Je'eruit', 
nou dan pak je je tas en je gaat weg, dan is 
er met jou verder niks qebeurd. Femlnisme en 
prostitutie, dat hee[t elkaar jarenlang Z0 
gebeten. Het is echt zo dat veel vrouwen in het 
vak die ever het feminisme lezen zich afvragen 
wat die ferninisten willen. Mij scheiden ze 
narnelijk uit voor hoex. Mijn reaktie is dan; 

'JVt;;;. ul,.rltor f,jV(j _ ......_. _ 

de Roze Droad? 
'Prostituees kunnen van feministen leren en 
andersom. Het is goed dat we ook eens met e1kaar. 
praten, dat prostituees sterker worden en meer 
het recht in eigen handen nemen. In de praktijk 
hebben ze dit wel, maar in gedachten nog lang 
niet. Prostituees moeten leren praten, naar 
buiten I<:omen met de dingen die haar bezighouden. 
De Roze Draad moet verdcr gaan met te praten 
over vrouwen, gestigmatiseerd om haar 
onafhankelijke seksua1iteit. Het gaat om de 
ak!:>eptatie van een eigen seksualiteit van 
vrouwen. Er is in de vrouwenbeweging niet 
eerlijk genoeg over seksualiteit gepraat. 
Omdat we als prostH.uees de sek$uele handeling 
als iets zakelijks hebben moet.en Ier.en zien, 
hebben we er met onszelf a1 vee1 over gepraat 
maar niet me~ anderen. JulIie hebben weI met 
anderen gepraat, maar niet over dat'deel van 
jezelf. ' 
Kunnen 'gewone vY'ouwen' precies dezelfde stY'ijd 
voeY'en a~s proatituees? 
'Ik denk het wel maar ze kunnen niet bij de 
Rode Draad horen emdat daa!'in de belangen van 
prostituees wat betreft haar vak worden 
behartigd. Maatschappelijk heb je natuurlijk 
eeTl heel andere plaats, een Roze Draadvrouw 
is maatschappelijk geaksepteerd, en een groot 
deel van de strijd van prostituees is akseptatie. 
Maar 1k voer deze strijd voor de rechten van 
prostituees niet omdat ik anders zou zijn dan 
andere vrouwen. Ik voel dat ik hetzelfde ben 
a1s aIle andere vrouwen door het hele projekt 
van de Rode en de Roze Draad en daarom vecht 
ik verder voar die rechten. Prostitutie is 
voer mij daarin een deelervaring, wel heel diep 
maar een andere ervaring waarin ik het recht 
op eigen seksualiteit leerde kennen. Ik zie 
dat andere vrouwen die strijd oak voeren, dus 
ik strijd mee. Naast het feit dat je als 
prostituee werkt ben jc ook zoveel meer, ben 
je vet·legen, ben je mens, ben je vrouw. Het is 
belangrijk dit in de vrouwenbeweging te 
betrekken of opnieuw dan te kaarten. Zowel 
prostituees als 'gewone vrouwen' hebben last 
van de stigmatisering. Maar prostituees worden 
meer dan andere vrouwen maat~chappelijk 

veroordeeld. Prostituees vechLen voor 
maatschappelijke erkenning als vx'ouw en voor 
erkenning van haar vak, het kunnen en mogen 
(verlkopen van scks. Ik denk dat de 'gewone 
vrouw' deze eIkenning oak nog niet bereikt 
heeft. ' 

TOI:::KOMSTBEElO 

Wanneer je het bestaan van pY'oatitutie ziet 
aLa uitdY'Ukking van de maahtsverhouding tussen 
mannen en vrouwen, zou je dan willen dat 
pY'ostitutie bLijft bestaan? wat is je toekomst
bee~d daarovel'? 
, De strijd van prostiolees zal uberhaupt iets 

i;Lan de positie van vrouwen verbetet"en. weI 
moeten de wantoestanden binnen de pr.ostitutie 
veranderen en het misbruik dat er van heel wat 
vrouwen wordt gemaakt. Ik denk niet dat 
prostitutie zal verdwijnen. Ik vind het 
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de advocaat, de griffier en de rechter, hadden me 
geleerd dat er een verborgen broederschap van 
wellustige blikken bestond die kon worden samen
gevat in deze onster'felijke woorden: Ze vroeg 
erom. ' (8) 
En de detektive is niet meer p~r definitie hetero. 
Helen Keremos, de p~iv~-detektive in A reaSOn to 
kill van Eve Zaremba, is lesbies en maakt daar 
geen prClbleem van. De stijl van Zar-emha doet 
overigens een beetje denken aan Chandler, 
eindelijk ook een 'hard-boiled' schrijfster. 
'Een dunne dure sigaar stak uit een volle mond 
onder een goed-verzorgde snor. Dit beloofde leuk 
te worden. 
Ik moet er tevreden uit hebben gezien: hij 
beantwoordde mijn glimlach terwijl hij me net zo 
zorgvuldig bekeek als ik bij hem had gedaan. 
'Yet is goed, Ronnie, de dame is vastbesloten me 
te zien. Laat haar maar. ' 
Dat was taktvol, maar zinZoo8, aangezien Ronnie 
me toch niet had kunnen tegenhouden, zelfs al had 
hij het geprobeerd. '(9) 
Er zijn de laatste jaren een flink aantal 
feministiese detektiveromans geschreven zoals de 
boeken van Amanda Cross; Murde~ in the Collective 
van BarbaJ,a Wilson; Murder at the English 
Department van Valerie Minerl Killing Wonder 
van Dorothy Bryant (geen familie van Anita). Ze 
doen me vaak denken aan Onrust in Oxfor>d van 
Sayer-s, omdat ze een vergelijkbare kombinatie 
van .filosofiese bespiegelingen en 'misdaad
oplossen' vertonen. 
Hun verschijnen lijkt echter.niet bij iedereen 
in goede aarde te vallen, getuiqe de noodkreet 
van 'Feminists against MUpde~ Mysteries' in Off 
our backs april 1985. 
'En toen speelde een van die mysterie-verhalen 
in een politieke groep. Alle politiek aktieve 
vrouwen die ik kende begonnen daarna te bespreken 
welke en hoeveel van hun poZitieke kameraden zij 
van kant 20uden willen maken. En dat joeg me 
angst aan.' (... ) 
'Toen realiseerde ik me dat mijn kollektief de 
methode uit Agatha Christie's Murder on the
 
Orient Express zou gebruiken. Die waarin iedereen
 
het elachtoffer neers teekt. '(]0)
 
Gelukkig ben ik de enige in de redaktie die
 
detektives Ieest en aan karate doet.
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Denk je dat er veel vrouwen zijn die positief
 
~oor prostitutie hebben gekozen?
 
'Ja, ik denk ongeveer vijftig procent, maar 
het is moeilijk in cijfers uit te drukken. 
Enkele vormen van prostitutie zou ik nlemand 
willen aanraden. Ik ben qeschrokken van de 
omstandigheden van heroinepr05tituees. Ook 
zou ik nooit met huisvr.ouwen willen ruilen die 
prostituee zijn in een nieuwbouwwijk en 
bijvQorbecld moeten werken om de hypotheek at 
te kunnen lossen. Ze zijn alleen, en van de 
ene op de andere dag staat het telefoonnwnmer 
in de krant. Omdat je als vrouw nauwelijks op 
andere manieren geld kunt verdienen binnen 
deze maatschappij ga je de prostitutie in. lk 
vind het heel erg slecht voor vrCluwen ais ze 
het niet uit vrije keuze doen. Prostituees 
z:ouden ook studies moeten volgen en aan . 
5choling kunnen denken, net a15 ieder ander. I 

Zouden er voop vrouwen evenVeel mogelijkheden 
moeten'komen om zelf naar een prostituee te 
kunnen gaan? 
'rk denk dat dat groeit met de akseptatie, dat 
een vrouw seksualiteit kan en mag hehben en 
daarin gelijk staat met de man. Dan komt er 
vanzelf een aanbod Van vrouwen die naar 
mannelijke prostituees gaan. Vrouwen zijn nog 
niet zo ver in hun strijd dat ze seksualiteit 
bij iemand willen kopen. Voor mannen is dat 
heel normaal, je wordt er groter van als je 
dat doet, dan ben je de biI~, de macho. J 

Stet dat seksuaZiteit voor vrouwen ook meer 
centraal komt te staan, dat vrouwen meer 
uiting kunnen geven aan wat zij zelf willen, 
zouden vrouwen dan weZ behoefte hebben aqn 
prostitutie? 
'Dat kan best, dat moeten vrouwen dan maar 
zelf wel of niet laten zien. De beleving Van 
seksualiteit van de vrouw is geloof ik anders 
dan die van de man. Misschien organiseren 
vrouwen het dan op een andere manier. Laat ik 
eindigen met te zeggen: ais de hoerenvrijheids
strijd openligt, kunnen aile andere vrouwen
bevrijdingsqroepen openbreken. Het isolement 
van hoeren is in wezen het isolement van 
iedere vrouw. ' 

Nelleke van der Vieuten 
Alide Roerink 
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