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Eja Due dook in de wereld van betaalde 
seks. Ze onderzocht het hele terrein; 
sprak ook met sekswerkers in Neder-

land en organisaties die hen vertegenwoor-
digen. ‘Ik raakte geïnteresseerd vanwege 
discussies over het Zweedse model, waarbij 
klanten strafbaar zijn. Sekswerkers, vrou-
wen die ervoor kiezen, nemen we in die 
discussies niet serieus. Terwijl zij vanuit 
ervaring hun mening geven, kennis willen 
delen. ‘Ach, ze houden zichzelf voor de gek,’ 
is vaak de reactie. Het zijn sterke, volwassen 
vrouwen. Waarom marginaliseren we hen?’
‘De overheid heeft het gemakshalve altijd 
over prostitutie vanuit het idee dat het gaat 
om zwakke, kwetsbare vrouwen, die zijn 
gedwongen, geen keus hadden. Maar je kunt 
niet alle vormen op één hoop vegen; wees je 
bewust van de verschillen tussen keuze, be-
perkte keuzes en dwang. Dwang is illegaal, 
verwerpelijk; degenen die slachtoffer zijn, 
noemen zich geen sekswerker.’
Met LYST#2 focust Due op sekswerkers die 
voor het vak kiezen. ’Ik kan me niet ver-
plaatsen in iemand die in de prostitutie 
belandt, wel in iemand die ervoor kiest. 

Maar seks zonder gevoelens, mogen vrouwen 
dat? Er zijn ook transgenders en mannen 
die seks verkopen, maar het gaat altijd over 
‘haar’. Er is enorm veel hypocrisie rond 
vrouwelijke seksualiteit. Het hoer-stigma, 
slut shaming. Een vrouw raakt ‘iets’ kwijt als 
ze haar lichaam verkoopt. We kunnen vinden 
dat klanten seks-werkers als object zien; zij 
betalen er in elk geval voor. Wij vullen van 
alles voor ze in, vanuit onze eigen ideeën en 
doen zo eigenlijk hetzelfde. Veel vrouwen 
vinden dat stigma één van de naarste aspec-
ten, het kost hen relaties en respect van hun 
omgeving. Dat stigma ruïneert levens. Dit wil 
ik in LYST#2 behandelen. Een volgend project 
gaat over vrouwenhandel, een nog omvang-
rijker thema.’
Due gebruikt ook eigen ervaringen, al wil ze 
daar vooraf niets over kwijt. ‘Stel je oprecht 
vragen, geef ik eerlijk antwoord. Zoals je 
meer bereikt met een glimlach; een seks-
werker meer geeft als je meer betaalt. Kom je 
alleen ervaren hoe het is, krijg je iets anders. 
Ik zie het als een ‘dans’ met mijn publiek, een 
gedeelde ervaring. Compleet privé: alles wat 
in die kamer gebeurt, blijft daar.’
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Heeft een vrouw veel seks, is ze een slet. Vraagt ze er geld voor, is ze slachtoffer. 
‘Wat mensen van prostitutie vinden, is vaak gekleurd door persoonlijke gevoelens. 
Daarom is het zo interessant dit één-op-éen te spelen.’  

DE HYPOCRISIE ROND 
VROUWELIJKE SEKSUALITEIT

Teater BÆST [DK] LYST#2 
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