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Gedwongen vrijwillige prostitutie

Twintig was ze. Jong, aantrekkelijk en vastberaden seks-
werker te worden. Aan levenservaring ontbrak het haar 
niet, maar ze miste nog wat zelfvertrouwen. De durf om 
er gewoon voor te gaan. En dus liep ze recht in de armen 
van een notoire pooier. 

Zonder schroom vertelde ze dat ze via een vriendin met 
hem in contact gekomen was. Ze hadden enkele malen 
telefonisch contact gehad en natuurlijk had hij haar uit-
gevraagd over haar verleden. Ook mij had het meisje over 
haar moeilijke jeugd verteld. Alleen zou ik dat, in tegen-
stelling tot hem, nooit aanwenden om haar te manipule-
ren. 

Vervolgens wilde hij dat ze foto’s en filmpjes van zich-
zelf stuurde. Die zouden in een latere fase gebruikt wor-
den voor haar advertentie. Het ideale chantagemiddel als 
ze ooit zou afhaken. Gelukkig waren de alarmbellen bij 
haar ook afgegaan en was ze er niet op ingegaan.

Ten slotte zou hij seks met haar hebben om te kijken 
wat ze allemaal kon. Van andere slachtoffers hoorde ik 
dat dit een bijzonder traumatische ervaring was. Ik waar-
schuwde haar dat hij steeds vreselijk bruut te werk ging. 
Hij zou bewust al haar grenzen overschrijden en agressief 
worden. Achteraf zou hij haar sussen. Uitleggen dat hij dit 
deed om te zien of ze weerbaar was. Ze moest het maar 
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als een leermoment zien. Het zou haar in de toekomst uit 
benarde situaties kunnen redden. Ik zag de paniek in haar 
ogen. Nee, dit was beslist niet wat ze wilde.

Dat er betere manieren waren om gevaarlijke situaties te 
voorkomen, legde ik uit. Je klanten grondig selecteren, bij-
voorbeeld. Niet samenwerken met een voormalige porno- 
producent die aan lager wal geraakt was. Überhaupt niet 
in dienstverband werken, maar in plaats daarvan raad vra-
gen aan ervaringsdeskundigen en zelf de teugels in handen 
houden. Gezagsrelaties binnen sekswerk zijn moreel ver-
werpelijk. Ze grijnsde. Het leek erop dat ze het begreep. 

De voormalige pornokoning zat de voorbije jaren meer in 
de gevangenis dan dat hij op vrije voeten was, maar ging 
onverbeterlijk verder met het verwoesten van jonge vrou-
wenlevens. Toen het meisje me om advies vroeg, twijfelde 
ik geen seconde. Want ook dat is sekswerk: waken over je 
(potentiële) collega’s.

Leo

Honderdtwintig euro. Zoveel vroeg ik aanvankelijk voor 
een uurtje. 

‘En voor een half uur?’ vroeg Leo. 
‘Euh… Zestig?’ antwoordde ik een tikje verbaasd. Het 

was mijn eerste dag en mijn tweede telefoontje. Ik had 
geen flauw benul waarmee ik bezig was.

Ik was te goedkoop, zei hij. Ik zou de verkeerde mensen 
aantrekken en snel in de problemen komen.

Mijn uurtarief moest omhoog en voor een half uur 
moest ik twee derde rekenen, niet de helft. ‘Je doet het-
zelfde, maar dan binnen een kortere tijdspanne,’ zei hij. 
Zo had ik het nog niet bekeken.

Ik was nieuw in het vak en Leo had dat opgemerkt. Uit 
goedheid gaf hij me advies en uit dankbaarheid reken ik 
hem nog steeds die veel te lage prijs aan. 

Leo vertelde me over zijn ervaringen met andere prosti-
tuees. Die bleken bijna altijd eendagsvliegen te zijn. Ze 
hielden het niet vol omdat ze te familiair werden met hun 
klanten of op de een of andere manier in de problemen 
kwamen. 

Hij vertelde over het seksverslaafde meisje dat hem 
steeds belde om te vragen wanneer hij nog eens langs-
kwam. Over de zielige verhaaltjes die bedoeld waren om 
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klanten wat extra geld te ontfutselen, maar meestal een 
averechts effect hadden. De aanwezigheid van derden in 
en rond het gebouw, het steeds naar de klok kijken of een 
telefoon die voortdurend rinkelde en soms zelfs beant-
woord werd. Door hem zijn beklag te laten doen over 
andere meisjes, leerde ik me van hen te onderscheiden. 

Ik heb veel geluk gehad, besef ik nu. Het had ook hele-
maal anders kunnen aflopen. Ik had net zo goed een man 
met verkeerde bedoelingen kunnen ontmoeten die mis-
bruik maakte van mijn naïviteit. Hoerenchance.

In plaats daarvan leerde ik luisteren. Niet over mezelf 
te praten, nooit zelf iemand opbellen, geen klok in de 
slaapkamer. Als ik wilde concurreren met de andere meis-
jes, moest ik eigenlijk alleen maar lief en correct zijn. 
Niet stiekem de tijd inkorten maar in plaats daarvan een 
vast uurtarief aanrekenen en niet voor elke handeling een 
meerprijs aanrekenen. Succesvol hoer-zijn doe je zo.

Intuïtie

Hij is jong, stelt amper vragen en wil zo snel mogelijk 
langskomen. Hij kan er binnen een half uurtje zijn. Ik trap 
er niet in.

Mijn filtermechanisme is moeilijk te omschrijven. Het is 
een gevoel, intuïtie, helderziendheid bijna. Het zit hem in 
de kleine dingen. Intonatie, woordkeuze, een trilling in 
de stem. 

De doorsnee klant stelt zich netjes voor. Hij geeft me 
een naam en maakt zijn wensen kenbaar. Bijna altijd wil-
len ze een girlfriend experience en daar willen ze hun tijd 
voor nemen. Niet vlug erop en eraf, maar samen genieten. 
Mijn genot is net zo belangrijk als dat van hen. Ze willen 
zeker zijn dat ook ik het naar mijn zin heb. Geen gedwon-
gen prostitutie, alsjeblieft.

Soms praat een potentiële klant te veel. Hij wil weten 
welke cupmaat ik heb en hoe groot mijn tepels en schaam-
lippen zijn. Wat mijn specialiteit is en of ik echt kan klaar-
komen of maar een beetje doe alsof. Hij praat over zijn 
penis die enorm lang en dik is en of ik dat wel aankan. 
Een typisch rukker. Ik haak in.

Maar te weinig praten is vaak ook geen goed teken. Er 
is een reden voor die gejaagdheid, zo ook bij deze jonge-
man. Ik voer zijn nummer in de fake check van Redlights in 
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en zie mijn vermoeden bevestigd. Vier recente meldingen 
over niet komen opdagen. Ik vertel de jongen dat ik hem 
hierdoor niet als klant wil aannemen. 

Dat hij een ongeval had en daardoor niet was komen 
opdagen, probeert hij nog. 

‘Al die keren?’ vraag ik. 

Betrapt. De jongen bekent schuld, excuseert zich uitvoe-
rig en zegt dat hij dit keer wel echt van plan was te komen. 
Hij begrijpt dat hij me niet kan overhalen en excuseert 
zich opnieuw. 

NZC

Hij klonk heel aardig, maar toen hij over respect begon en 
vermeldde dat hij op zoek was naar een vaste maandelijkse 
date, wist ik al hoe laat het was. Weer zo eentje die wil 
neuken zonder condoom.

Vragen naar de mogelijkheden. Niet over de prijs begin-
nen. Aangeven dat ze zich in een monogame relatie 
bevinden. Terloops ook de leeftijden van de kinderen ver-
melden. Iets te lang blijven hangen in het gedeelte over 
wederzijds respect en dan de bom droppen: ‘Is seks zonder 
condoom mogelijk als er een klik is?’

Wil ik het risico op aids of een andere soa lopen omdat jij 
een aardige kerel bent? Nee, nooit. Als jij onbeschermde 
seks hebt met een sekswerker en vervolgens je vrouw 
neukt, ben je per definitie geen aardige kerel. Sodemieter 
dus maar op met die onzin.

Ik mag er niet aan denken dat een klant in me klaarkomt. 
Ik wil zijn penis niet eens in de buurt van mijn vagina 
hebben zolang er geen condoom om zit. En zelfs dan ben 
ik voorzichtig: ik controleer voortdurend of het rubbertje 
nog intact is.

Ik wil zijn sperma niet proeven. Ik wil het niet kunnen 
ruiken wanneer het een paar uur na de daad nog met kleine 
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beetjes uit mijn vagina drupt. Zijn territorium afbakenen 
mag hij elders doen, dit poesje is van mij. Het ruikt naar 
Sigrid, het voelt als Sigrid en het is Sigrid. Schoon, onbe-
zoedeld en kerngezond.

Het verzoek had me boos gemaakt. Wat een klootzak. Hoe 
kun je nu zo dom zijn? En toch krijg ik de vraag voortdu-
rend. Zo vaak dat ik overweeg voortaan de afspraak aan te 
nemen om vervolgens zijn telefoon afhandig te maken en 
zijn partner in te lichten. Neuken zonder condoom? Niet 
met mij!

Onderhandelen

‘Waarom ben jij zo duur? Je doet het zeker voor het geld? 
De andere meisjes vragen veel minder, hoor.’

Frustratie, een poging tot onderhandelen of pure ver-
veling. Geen idee wat de afzender van dit sms’ je hoopt te 
bereiken en dus antwoord ik maar niet.

‘Als jij niets wil verdienen…’ 
Of: ‘Je had aan mij een goede klant kunnen hebben, 

ach ja..’
Ik walg van mensen die proberen afdingen. Een prijsje 

willen maken. Altijd alles zo goedkoop mogelijk willen en 
daar nog trots op zijn ook.

‘Luister. Ofwel aanvaard je mijn bod ofwel verdien je 
niets. Aan jou de keuze.’ 

Ik trap er niet meer in. Ik verlaag mijn prijs niet meer. 
Zelfs niet voor mijn trouwste klanten. In mijn beginpe-
riode heb ik die fout wel een paar keer gemaakt. Om van 
het gezeur af te zijn deed ik een tientje van de prijs en trok 
vervolgens evenveel minuten af van zijn tijd. Uiteraard wil 
die klant de volgende keer ook weer minder betalen. Want 
als het de ene keer goedkoper kan, kan het de andere keer 
ook, denkt hij.
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Ik zag het later nog eens misgaan in een van de privéhui-
zen waar ik mijn klanten ontving. De West-Vlaamse 
Emma had schulden gemaakt en wilde daar zo snel moge-
lijk van af. Nieuwe meisjes doen het doorgaans goed, maar 
Emma had na drie dagen nog geen enkele klant. Ik raadde 
haar aan geduld te hebben en af te wachten, maar Emma 
werd onzeker en halveerde haar prijs. Het leverde haar 
slechts een handvol klanten op, dronkaards en margina-
len bovendien. Mannen waar men op straat in boogjes 
omheen loopt. Na een week verdubbelde Emma opnieuw 
haar prijs, omdat ze aan den lijve ondervonden had wat 
het effect was van een te laag tarief hanteren. Geen klant 
die dat nu nog wilde betalen, natuurlijk. 

En dus verhuisde ze noodgedwongen naar een bordeel 
in een andere stad, veranderde haar naam en telefoon- 
nummer en nam mijn advies dit keer wel ter harte.

Betalen

Ik had medelijden met hem. Zijn vrouw was tien jaar 
geleden overleden en hij was erg eenzaam. Hij had vooral 
nood aan een goede babbel. 

Ik schatte hem een jaar of vijfenzestig. Geen opvallende 
kenmerken. Zo’n man die je aandacht niet trekt als hij je 
op straat voorbij zou wandelen. 

Ik laat hem binnen en schenk hem een kop koffie in. 
Na een kletspraatje over het weer vertelt hij wat meer over 
zichzelf. Over zijn doorsnee leven, zijn vrouw, dat ze geen 
kinderen hadden kunnen krijgen en over de verpletterende 
eenzaamheid die hij voelde sinds haar overlijden.

Hij huilde bijna en ik knuffelde hem. Ik kroop bij hem 
op schoot, liet mijn wang strelen, kuste hem.

‘Je bent lief, weet je dat?’ 

Het was pas mijn tweede werkweek en ik herkende de sig-
nalen nog niet. Dat dit te vlot ging, bijvoorbeeld. En dat 
hij zich wel heel comfortabel voelde in het gezelschap van 
een wildvreemde.

Zijn handen verdwenen al snel onder mijn shirtje en gre-
pen mijn borsten. Of we naar de slaapkamer konden gaan. 
Hij kleedde zich razendsnel uit en rukte me de kleren 
net niet van mijn lijf. Hij spreidde mijn benen wijd open.  
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Vingerde mijn geil kutje, spuugde erop en noemde me een 
sletje. Hij was ruw, vroeg me hem te pijpen en greep mijn 
hoofd terwijl ik dat deed. Hij wilde dat ik bovenop hem 
kwam zitten en terwijl ik hem zo neukte trok hij veel te 
hard aan mijn tepels. Toen ik hem vroeg daarmee te stop-
pen, kneep hij er nog een paar keer in. Stopte telkens als 
hij zag dat hij me pijn deed en deed het even later dood-
leuk opnieuw.

Ik was opgelucht toen hij klaarkwam en ik hem mijn huis 
uit kon werken. Hij haalde zijn portefeuille tevoorschijn 
en toonde me dat hij maar zeventig euro op zak had. De 
rest zou hij later wel brengen. Dat deed hij natuurlijk niet.

Ongeschreven regels

Een vriendin van hem was ook sekswerker, maar had hem 
geen afspraak willen geven. Zo was hij dus bij mij beland. 
Hij leek niet te begrijpen waarom een strikte scheiding 
tussen zaken en privé cruciaal was in ons vak.

Ik kan geen enkele andere job bedenken waarbij het con-
tact met de klant zo intiem is als de mijne. Zowel fysiek 
als mentaal bevinden we ons in een kwetsbare positie. Ik 
word meegezogen in mijn klant zijn leven. Hij vertelt over 
zijn zorgen, behoeften en verlangens. Ik troost hem, geef 
advies en maak zijn rugzak een stukje lichter. Ik koester 
hem, kus hem, vrij met hem alsof ik zijn partner ben. Ik 
ben zijn ware liefde van een uur. 

Daarna moet ik hem kunnen loslaten. Hem afschudden 
alvorens de volgende klant zich meldt. Dat lukt natuurlijk 
niet als ik buiten het werk om ook nog een vriendschap-
pelijke relatie met hem te onderhouden heb. 

Als ik merk dat het mijn klant zou kunnen helpen, deel 
ik ook een beetje. Ik laat in beperkte mate zien wie ik 
ben om een band te creëren. Mijn eigen zorgen en minder 
fraaie kantjes worden weggestopt. Sekswerk-Sigrid is het 
toppunt van geven. Vragen doet ze nooit. Mijn werk is 
eenrichtingsverkeer. 

Vriendschap is dat niet. Daar zijn ook mijn verdriet, 


