
ue vrouwen ale an gespreK vot::rt:1I 

willen het liefst ononiem bliiven.) Doarom hebben wii hen een naam ,	 . gegeven. De vrouw die in clubs 
gewerkt heeft noemen we Cynthia, 

de vrouw van de stroat Samantha, de
 
vrouw van achter het raam Ruth.
 

"JE KRIJGT ER MEER 
ZELFVERTROUWEN DOOR. " 

door ....I Een. gesprek over drugs, geld, intui"tie en vrijheid 

~ 
I 
I 

Ruth: "Ik heb aileen aehter het raam ge7.eten en dac doc ik nu w'n tien jaar. Ik heb gewerkt in 
Amstcruam, Den 11aag, Alkmaar en Groningen. lk werk nog.steeds. Ik kid geen duhbelleven, de mces
te mensen 0111 mij heen weten wat voOr werk ik doe. Soms verzwijg ik hCt wei eens, vooraillit gemak 
wehr. Ik jok een bectje, om hc! zo maar tC noemell, anders moet ik wvecluideggen en claar Itcb j(.; niet 
altijd zin in." 

Hoe kijk jij tegen club- en Rtr(Hltprostitutie;: lian? Wat zijn daarvan de nadeltm? 

"J n cen club heb je cen baas hovcn je, je klint niet zelf uirmaken nlU wie en hoe lang je bel.ig hen!.
 
Bovcndicn moet jc de helft van je gcld afstaan en dan ook no/!; cens vcel geld besteden aan vcrpliehre
 
kleding. Het akoholgebrIlik in clubs i~ hoop, en v:lak vcrplidH, en dan met een klant in bad: hah, ik
 
1110et er niet aan denkcn! Ik wil beSt op de. rand van hct had gaan :tincn en lijn rug schrobhcn, maar
 
samen met hem in bad? I\ee, alsjcblieft nier.
 
Op srraat werken lijkt me heelleuk. Ik doe her niet omdar ik bang hen om hekckcll ,e worden als her

oineprostituee. i\lannen kijken daar volgens mij op neer. Ik h~h her rrouwens wd cell kecr geprobeerd.
 
lk zie her als cen van de mecsr romantische varmen van prostitun~. bchalvc in de winter! je hebt veel
 
vrijheid maar je bent w(;1 heel kw~tsbaar. Zoal~ ik her IlU zie, i~ her voor mij tC gcvaarlijk."
 

J	 Samantha: "Ik heb I-o'n I.even ~ aell( jaJr op str.lar gewerkt. I)a, is de cnige manier waarop ik 
gcwerkr heh. lk leidde in die rijd een dubbdleven. Aileen e(;n paar vrienden wisten lltn ik werkte. lk 
\Vcrk nil niet meer." 

Hoe zie jij andere vormen vun proslitulie, :roals het club- en momwerk? 

"Hct lijkt me heel vervelend om in een dub ecn baas hoven je rc hcbbt;n. een kerel die een groot dee! 
van jc )!;ekl afplkr. Voor mijn gcvoel is Jar altijd cen man. lk wen natuurlijk \Vel dar her ook cen VfOllW 
kan zijn. maar wch, ik heb her alrijd over cen haas. Her lijkr me heel erg concurrcrcnd om constant mer 
cen groep vr(luwen om jc heen Ie zinen. .Ie bent verplicht am met c1kaar te Ihlbbclen. Op srra:H is Lie 
afstand russen de vrollwen grorer, je zir nier 1.0 op elkaars lip. \Vat me (lok vresclijk hjkt is, dat ab cen 
klant voor cen half uur hecft betaald, ic dan verpliclH bent je een half ullr mer zo iemand bCl.ig tC hou
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dcn. Alsic de klant er cerdcr Ilir~ooit krijr, je ruzie met je baas. Als ik in cen club lOll werken zou ik 
mijn !~evoel van vrijheid kwiJt zijn. 
Met her raam heb ik mindcr moeile. Jk vind wei dat jc <.Ian ook verpliehl bent te komen, nier tens voor 
cen baas, maar door de dnJk van de huur. .Ie b;::nt 00" 1-0 zidHhaar als hoer achter het mam. Als ik op 
~tTaa( loop kan ik zcggen du, ik daar wevallig loop. BovcnJien, wals die vrouwen er nu soms blj ~.jltcn. 

,.... Ze hcbben nier eens meer cen onderhroek aan, ze zitlen gewoon in hun blote kllt om een klam tc krijgen!" 

C),nthia: "Ik heb in (Olaal zo'n zes jaar, \'oornamclijk in clubs. gewcrkt. Soms ga ik cen poosje totaal 
ander werk dotn. Sinds kort werk ik we~r in een club. Ik hcb alrijd een dllhbellcven geleid." 

Wa t vind jij van de vorm van prostitutie van Ruth en Samantha? 

"Tja, het raam weet je, je ~.ir cr w voor he? lederecn kan je zien. Voor mij gaar dat niet precrig samen 
met het duhbellevtn. Het komr ook een beerje goedkoop over. llovl:ndien zir je in je onder~()cd voor 
Jan en alleman en die kleding moer je ook nor, speciaal voor je werk aansehaffen want die draag je nier 
op Slraat. 
Op straat werken lijkr me nogal gevaarlijk, je zit tlIssen allemaal verslaafde vrouwen. Bovcndien kun je 
jc nergens wassen. Ik zie mezelf niet lemand in een :luro zitten pijpen. Zuwel op SHaat als aehter het 
raam ben je minder beschermd. (k hcdoel oiet te/!,en gewcld, mOlar tegen de blikken van de buirenwe
reid. Als een kennis of familielid de club binnen stapt weer jc zeker dar het een klanr is. Terwijl zij, als 
je acht!:r het ruam 7.i{ of 0]> straat loopt. kunncn zeggen dar .le daar roevallig langskomen." 

Wat vinden jullie nadeliK in jrJUW vorm van proslitufie? 

Samantha: ~lJie /!,edoogzones in mijn werk. Bah! Ze ~ooien ons maar in die gore en gevaarlijke indus
lricgebieden." .
 
(;ytlfhiiJ: "Voor die zogenaamde bescherming muet jc veel van je geld inlcvcren,"
 
Ruth: "I let publick op de wallen staat me nier aan. Je wordt constant gct:Onfronrecrd mee groepjes jon

)2;eren, t"orograferende toerisrcn en gieehdcnde vrOllwen. I\" u stoor ik me oak in andere buuftcn aan kij

kers die langs lopen. ['ler e;ewdd dar soms op jc afkomt als Je aehrer her mam zit hed'r zo ~.'n voor- en
 
nadelen. Aan de ene kant is her naruurlijk p,ewoon hedreigcnd. aan de andere kant geefr het je oak zelf

vertrollwen, zo van: ik heb me al zo vaak ~ered, dus red ik me flU OQk weI."
 

Kwmen juftie ook overeenkomsten flOemen? 

Cynthia: "i\ch, we werken allen voor ons geld. We spekll allemaal de hoer. Gcweld komr voor bij
 
e1kt vorm van prosritutic. Kijk, als ik moei lijkheden krijg met cen klant kan ik zo hard roepen als ik wil.
 
De ffiuz;ck staat mecstal w luid dar nlem:ll1d me kan horen, of ik moet weI heel hard gillen. Maar wah
 
Huth al zci, jt krijgt wei meer ztlfvefUollwen. Du~ vour l11ij IS de zogenaamde beseherming die jc in
 
c1uhs zoll krijgen meer schijn dan werkelijkheid."
 
Samantha: "We krijl';en aile drie k lamen mer wie we sex hebbcn of een gesprek. Dar is voor mij de
 
groorsrc overecnkomsL Je moer uireindclijk nerzelfde docn. Ik ocem een klanr het liefst mee naar een
 
hOtel, dat voelt vei liger en je ka n jc t;r oak wasse n."
 
Ruth: ", rja, war Samantha al zei h~; je hebe aJlemaal klancen. Die l.ijn overal hetzelfdc. 1k denk dar ze
 
vanuit hun finan<;;fle siruaric \'oor cen bcpaalde vorm vao prosrirutie kiezen."
 

Cynthia: "Meisjes en vrouwcn denkcn vaak dar kJanten maar naar een soon prosriwrie roer,aan."
 
Ruth: "Raamwcrk WOldt door hUlttnsraandcrs al~ een laag soort prosritlltic geziel). ExploitalHcn hou

den dir idee in .~land. Je kunt het beste liegen over je vcrdiensten. ]e bent verplichr met e1kaar am te
 
gaan, zo van: hoe vaak gaar 7.ij mer iemand naar hoven?"
 

Samantha: "Op straatwerk wordt helemaaJ O(;er~ckcken, nier aileen door huitenstaanders, maar ook
 
door je coJlega's die vonr cen andere werkvorm gekozen hebben."
 

Ruth: "[n een cluh wordt voar klanten dc: illusie gcsehapen dat her w ge7.ellig is, dat moet je roch
 
hooghoudcn? .Ie Oloer meer mer elkaar omgaan."
 
Cynthia: "NOli, als ik er ~ecn ~in in heb zeg ik aileen maar halln en dag. Volgcn~ m ij is dat hew::lfdc als
 
aclne r het raam."
 

Samantha: Mag jf, in een c~ub, als er geen klanten zijll, ook waf andel'S doen'f' 

G'ynthia: "De meesrc clubs hebbcn tcn priveruimte voor de vrouwcn. Al~ een klant binnenkomt k ijk
 
je even of het wat is, en of de klantjou leuk vinde. ;\15 het niks is ga je weer terug. Mcnsen den ken dar
 
wanneer her sri) is, jc niks andeN kan docn dan waChten."
 
Ruth: "Je k,ln aan de bu ircnkanc nier hien of het een kukl: dub is."
 
Cynthia: "Je kunt roch gewoon Cl:n avond ~aan kijkLon?"
 

Ruth: J:eg Samantha. ben je niet vaak verktJ!ulell? Waf due je als het koud is ofregent? 

Samantha: "Je gaut dan gC\\loon in cen portick staan of je ~aat een cafe hinnen." 

Ruth: Word je daar dan lfJegelaten? ' 
Samantha: ".la, je moer even aanpappen mer de eigenaar. maar veel bar-eigenaren zijn klam van me 
geweesl, dus dat lukt weI." 
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daar veel met de vrouwen op straat, dat was altijd heel gezellig. Per slot van rekening doen we allemaal
 
het zel rde."
 
Ruth: "I k vi nd het to(.:h mueilijk om mer elbar in Contact tC komen. Ik ga wel cens naar cen h uiska

mer. Oaar I-ijn I.e verbaasd dat ik kom, ik zit immers achter het raam. '(oeh vind ik dat ik oak recht heb
 
daar rc: komcn,"
 
Samantha: "Nou. /.() v,ezelli,; i~ die huiskamer ook niet altijd."
 
Ruth: "Toch vlnd ik hcr cr vaak wellcuk,"
 

11tH 

Samantha: "Ik neb wei in auto's .e;ewerkt. Als aile hotels .e;esloccn zijn mocr jc dat wei en sommige 
klanten willen niet anders. Oat kan weI gevaarlijk zijn." 

Ruth: Heb je geen trucs om auto's een beetje te contfolererr, plus naluurUjk de inhoud van die auto's? 

Samantha: "I k kijk al,ijd of er r,een auwmatiseh slot op I-it. Je mOtl er al,ijd uit kunnen komen. I~n
 
natllurlijk heh je veel intu'lric nudi~."
 

Ruth: "Ja dat heb ik ook. Wecr je, op cen ge.e;even momenr hch ik rijlessen genomen. Daar leerde ik
 
'bij tw~fel is het altijd nee!'. Oat g:ebruik ik tot or de dag van vandaag in mijn werk."
 
Cynthia: "Oat gelnuik je in aile vormen van prostiwcic. Je incu'(eie heh je altijd nodig."
 

Samantha: Komt !Jet itl clubs wei cms voor dot niemand met een klan! mel! TVi/? 

C,'ynthia: "Dat ~ebl';lHt wei cens. Ik hcb altijd in grate clubs ,l!,ewerkr, met ongevca [I\' iotig VIOllwen, 
olctstal is er dan wei iemand die met hem mee wil. In grate clubs hecrsr oak niet lo'n <iran?, naar geld 
door de eigenaar. \1et zoveel vrouwen vcrdicnr hij roch zijn geld weL" 
Ruth: Moe! je klm/letl aU1/.spreken of wach!en tot ze j(m aanspl'eken? Waf doen de VrOllWen zel/het
 
lie/st?
 
Cynthia: "lk heb in c1ulls gewerkr waar je naar de klant toe kon gaan, maar over hcr algemeen is het
 
net 7.Oals aehrer he.! raam. Oogcomact mak.en dus."
 

Ruth: Zijn er regel.~ voor de omgang met klanten?
 
Cynthia: "In cen c1uh waar ik gewcrkt hell moest Je op d~ bank blijven zitten, maar dat werkre niet.
 
In een club heb je cell beetje het gevoel dat je uitgaat; er is een bar waar je Ickker Lit. Hct blijft altijd
 
mijn kem.e of ik mer cen klanr meega of niet. II,. heh nooit wilkn werken in c1uhs waar ik niet ,..elf mag
 
kiezen."
 

Ruth: Oehruiken aile vrQuwen die op straal werkell drugs? 

Samantha: "Nee, absoluut nier! \Vat precics het pen;en,ar;c: gcbruikcr~ b wect ik nict."
 
Ruth: Is er verschil tussen Vl'ouwen die dru/(s gebruikell en vrouwen d,:e niets gebruiken? .
 
Samantha: "Ja, dat weI. r-.'laar wat noern je nu cigenliJk I!,ellruiken? Hocveel vrOIIWen gcbruiken t/
 
~'een alcohol of coke:?"
 
'Ruth en Cynthia: "Vrouwcn noemen I,ieh gecn druggebruiker, maar sommigen snuivcn wei af en
 
toe."
 
Ruth: "Aehtcr her raam ken ik weinig vrouwen die iets gcbruiken. In c~n club is er weI altijd alcohol."
 

Cynthia: "Oat zcg je nou we I, maar ik d ri nk nooi t wat. In cI ubs he b jc meer toel.ich t. Als cen vrou w
 
drunken is moet I.e naar huis. dus Jt past wei op. Het is natllurlijk geen reclamc voor <.ie dub ;lIs cen
 
nOllw laveloos aan de bar hangr."
 
Ruth: "Dar kan wei weI-en, maar cokcgebruik word! ((Jeh aardig gestimuleera."
 
Cynthia: "Oaar hell je gclijk in. Vooral in sommige grote clubs vcrdienen de eigenaars er behoorlijk
 
aan. Het wordt dc nouwen dan aangcboden voor ccn vriendenprijsje. Daardoor gebruikt een aantal
 
vrou wen \'ee1."
 
Samantha: "Ook cen manicr am vrouwen te binuen."
 
Cynthia: "Jat.eker."
 
Ruth: "l\.kt coke worden jc gevoelcos minder. Ik dcnk dar je he! dan lan~er uithoudt mel een klant
 
en meer roelaat."
 
Cynthia: "Ja, als je dronkcn of stoned hent, ben je minder alerc."
 
Ruth:. "Ik rook stllff op mijn ","crk, m~ar Jan r;ebeurt er niks hijwnners met me. ~'let urank heb ik dat
 
wei, d~arom IiJkt hct me mo(~ilijk in een club om daar afte blijven."
 
Cynthia: "Her hli ift natuurlijk jc cigen keul.e."
 

Wat doe je als jt! achier het mam tlfop slmat herke-nd wordt? 

Ruth: "Niem~nd H:rwaeht jt: cla~r, dus als iemand je al ziet hcrkem hij je vaak niet. Als iemand mij
 
ziet dan denk ik 'he wat doe jij hier?' en d~l wec! hij 1~lf ook weI."
 
Samantha: "Veel vrouwen ~aan in cen andere srad werken dan hun woonplaats."
 
Ruth: "Om(!Jt de wallen zo'n openbaar gebicd zijn, hestaal oaar meer gevaar herkend tC worden."
 
(,'ynthia: Zt: kunnen toch zeggen dat hun auto claar gcparkcerd staat?
 
Ruth: "Kom, gCllll! I;:r valt daar niet te parkeren."
 
Cynthia: Mam' wat doe je als je broertangs loopt? ~
 
Sa1~1antha: "Als het mijn broer nfzo is, dan zal ik hem in ~crtr(.\uwcn nem~n. i','har een arider pak ~
 
op 1-1.1 n I,wa).. ke p unwn. Ik on thoud alle~ van menscn, UliS er Is aItI JO we I wat. ~ J
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