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~elft prostituees vindt 
eigen werk leuk 

~ulpverleners m~eten ook over de positieve, 
kanten van het Yak met hun klanten praten 

~or Toine van Corven 
lLBURG -, De hefft van de vrOIl

en die in de pr~\i~utie werken 
nden hun vak leuk. Hulpverle
ers die met prostituees te maken 
rijgen, louden hen ook over de 
uke kanten van hun yak moeten 
ten vertellen. Als zij dat willen 

enminste. Zo kan het ijs worden
 
ebroken. waardoor beter aan
 
roblemen kan worden gewerkt.
 

ie suggestic doet R. Harvey, ex-pros
ituee en med('Werkster van zelforga

, lisatie, van (ex)hoeren De Rode 
;Draad, Zij was gisteren in Tilburg een 
van de deelnemers aan de studiedag. 
.'Prostltuee, uw klant?', bestemd voor 
,hulpverleners, mensen in de gezond
heidszorg, ambtenaren en politieper
$Onee!. De contacten tusscn hu(pver
leners en prostituees, zo bleek, verlo
pen n09 uiterst moeizaam, en dat li91 
vaak aan beidl! partijen. 
..Prostituees lijn niet graag klant", 
spreekt R. Harvey uit eigen ervaring. 

., Bij de politie maakte ze mee, dat ze 
samen met een vriendin aangifte 
giog doen van mishandeling en bero
ving, waarbij ~e als prostituees vol
strekt niet serieus werden genomen. 

,Anonieme aangifte bleek niet mo
gelijk, waardoor onze namen bij de 
dader terecht kwamen. We hebben 
vier uren op het bureau moeten 
doorbrengen en de geroofde 100 
gulden kregen we niet terug, maar 
hielden ze op hct bureau," En sinds 
de reorganisatie bij de politie is het er 
niet beter op geworden. "Voor de 

·1 decentralisatJe had je nog een centra· 
Ie afdeling zroenzaken. Nu krijg je 
telk(!ns iemand anders aan de balie." 
Het probleem is veoral dat hulpverle
ners en politiemensen een prostituee 
kennelijk niet londer vooroordelen 
kunnen bejegenen, Harvey: .,Je kunt 
met anderen niet over je wer\:. praten. 

Ze vragen dan: heb je iets met JC 
vader meegemaakt; heb je het moei· 
lijk gehad vroeger, Altijd moet je weer 
uitleggen waarom je in het vak te
re<ht bent gekomen, En dan het· 
beeld dat er van prostituees bestaat: 
frigide, mannen-haatster, ll~sbisch ... 
Prostituees zijn daardoor vaak heel 
erg teruggetrokken, maar door dat 
isolement tegelijkertijd wei zelfred
zaam, De vrouwen worden er sterk 

Idoor. En zijn daardoor moeilijke hulp
)vraagstefs," l 

Een andere factor is dat veel prosti
tuees een betrekkelijk vrij bestaan lei
den. "Je hebt als prostituee veel zeU 
in de hand, Je laat niet iedereen bin
nen; jc bepaalt zelf wat je wilt doen; 
je bepaalt Ie eigen grenzen. Daardoor 
ontstaat ook een houding van: ik kan 
het zelf wei af. En dan denkt zo'n 
hulpverlener al gauw: nou, doe het 
dan ook maar zelf. , ." 
Desondanks stappen prostituees ge
regeld op hUlpverieners at...Vrouwen 
leiden vaal:. een .dubbelleven. Je 
schermt een deel van jezelfaf. Voor je 
kinderen, je ouders en oak voor jezelf, 
Je bent bezig de schijn op te houden 

en dolt is op een bepaald moment 
niet meer yol te houden, Dan stolP je 
naar een hulpverle'ner. Maar uiter. 
aard oak als je problemen hebt die 
niets, of zijdelings. met het vak te 
maken hebben, En als een vrouw dan 
zegt dat zij problemen heeft met haar 
v~r1eden, dan moet een hulpverlener 
natuurlijk niet meteen ze<Jgen: oil, 
daarom zit je in de prostitutie. , ," 
Voor hulpverleners is het andel2ijds 
niet eenvoudig am adequaat met 
prostituees te werken. Soms bete· 
kent het op eieren lopen, bleek un het 
verhaa\ van M, Langendijk, als 'team
supervisor' werkzaam bij het Huiska· 

mer aanloop project in Utrecht. Dc1c1r 
kunnen strac1tprostituee5 in cen 001

gebouwde vrachtauto' terecht, bij
voorbeeld am even op verhaal te ko
men, te douchen of zich te laten 
onderzoeken door een art5, 
"Natuurlijk willen we stimulerell, dolt 
de vrouwen met condoom werken, 
maar dat moet je ook weer niet al te 
dringend benadrukken. Het gevolg 
daarvan kan namelijk zijn, dat de 
vrouwen er niet meer over durven 
beginnen, omdat ze bang zijn binnen 
de eigen groep ge'isoleerd t~ raken." 
Ook A. de Graaf, medewerkster aan 
een netwerkprotect voor hulpverle

ning aan prostituCes in Eindhoven, 
schetste enige problemen waarmee 
hulpverleners te maken kunnen krij
gen. Zoals met een ambtelijke rnuur 
van onbegrip, als, het gaat om het 
voor elkaar krijgen VitO zaken als om
scholing of een ziektekostenverzeke
ring, De overheid zou de hulpverle
ning aan prosituees beter (met subs;
die) moeten honoreren, zodat een 
netwerk van gespecialiseerde hulp
verleners van de grand kan k\>men. 
Onbegrip en wantrouwen zijn oak 
aan de kant van de hulpverJeners de 
trefwoorden. De Graaf: "Prostituees 
durven tegenover een hulpverlener 

vaak hun beroep rlict te noemen, of
 
houden informatie achter. Daardoor
 
ontstaat een verwafrend verhaal, Er
 
onstaat een sfeertje van trckken en
 
duwen en wantrouwen dilt tot niets
 
leidt. De vrouwcn lijn bovendlen
 
vaak zelfbepalend, Oat komt voort uit
 
het werk. Ze willen dan zelf het sce

nario van hun hulpvrac19 bepalen,"
 
Maar oak zijn er voorbeelden van
 
meer triviale redenen, dat het niet
 
altijd botert tussen de prostituee ell
 
haar hulpverlener. Zoals de wereld

vre~mde Eindhovense ambtenaar,
 
die goOO bedoeld een afspraak
 
maakt. Om 9 uur 's ochtends, , ,
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