
INTERVIEW 

sanne en Karel. zijn in lIlaart '92 qetrouwd. Zij hebben een 
~ein dik zoontje van 9 maanden dat Sjimmie heet. Sanne is 23, 
en Karel 30 jaar. Ze wonen in een flat in utrecht. TWee jaar 
geleden leerdan zij elkaar kennan in een club in dezelfde 
plaats. sanne werkte daar al een poosje en Karel was er. vaste 
klant. lIieronder voIgt hun verbaal. 

Karel: 
We hebhen elkaar in een club leren 
kellnen, in Utrecht. Daar kwam ik aJ heel 
wat jaren. In die tijd had ik at heel wat 
privl!contacten met boereu gehad, 
eigenlijk wa~ t.e de 4e op eeo rij, om het 
zo maar eens te zeggen, de andere drie 
contacten waren op eigenlijk op niets 
uitgelopen. Een van die meiden had ile in 
een club leren kennen, en die werd claar 
door haM vriendje gedwongcn tot 
prostitlltie. Our ben ik best wei van 
geschrokken. Oat heeft mijn beeld danig 
in de war geschopt. Zij is ill ceo 
meidenopvanghuis gekomen en is claar op 
een gegevcn moment uitgezel. Ik ben 
hierdoor wei anders tegen clubs aan gaan 
kijken, ,in hoeverre je kan inscbatren of 
iemand daar vrijwillig werkt ja of nee. 
Oat had ilc: dus totaa1 verkeerd gezien. lk 
had niet verwacht dat je een meid van 21 
)ron dwingen, op wat voor manier dan 
ook, om in de prostirotie te werken. En 
toen heb ilc: dus Sanne leren lcennen. Dat 
ging heel erg losjes. De gastvrouw kw~ 

naar me toe, of ik SaJlue at' had gcZien. 
Dat was at zo, we hadden." zeUs al een 
afspraak gemaakt. Ik zou haM Utrecht 
Jaten rieD. Sanne woonde toen l10g niet 
zo lang in Utrecht. 

SanDe: 
Ik had echt voor bet c1ubwerk gekozen; 
en niet voor raam- of stntatproStitutie. In 
een club voelde ik me het mcest 
be.~, bet veiligst. Oat ik daar geld 

,voor moest afdrngcn maakte niet uit. l>dt 
had ik ex graag vour over. Ook mndat 
he! een club was waar ilc: klanten mocht 
weigeren. Ik hcb me daar a1tijd wei 
veilig gevoeld. Overdag ging iJc: naar dt: 
kappers:school. Namarlijk deed ik het 

week voor het geld, maar boer zijn heeft 
me a1tijd aangetrokkeu. ,Het is een 
fantasie van me geweest. 

Karel: 
Ik was Ill, de eerste. keer da1 ik. Ilaaf de. 
hoeren ging. Ik had een vriendinnetie 
gehad en durfde Diet met haar naar bed te 
gaan. Het was uitgegaan zonder dat ik 
eh.. ..HET had gedaan. Ik: vond da1 een 
enonne teJeurstelling en om dat good te 
maken dacht ik: "dan moo het maar bij 
een hoer". Ik heb haac verteld da1 bet 
roijD Ie kt:er was en u zou voorzichtig 
met me zijn, zei ze nog. 
Het enige wat ik me ervan kan 
herinneren is dat ze best een mooi 
Iichaam had maar achteraf had ik er toch 
reo flinke kater van. Het was 
onpersoonJijk, heel afstandelijk. Ze keek 
op het moment dat ik bovenop haar lag 
naar links of naar rechls. Maar in ieder 
geval niet naar mij. Direct daMna ben ilc: 

'n.a.ar club Mona gegaan en daM heb ik. 
vee! leuke contlCteU gehad. Ik had een 
stuk of 4 V3Ste clubs waar ilc: regeLrnatig 
Jcwam. In de privehui7.en had ik eeo 
aantal vaste meisjes van wie ik bet idee 
had dat z.e heel erg bij me pasten. In de 
clubs was het meer -wat de pot schaft-; 
wie er aan de bar zitten, gezellig zijn. 
In eeo club zoek je per definitie zelf je 
meisjes uit. Dat gillg natuurlijk ook wei 
eens niet. 

Sanne: 
Ik ben aJtijd bang geweest dat mensen me 
bij de club naar binoen .....ageo gaan of 
naar buiten zien komen. Ik ging door de 
grood aJs ik bijvoorbeeld ergens ceo kop 
kaffie drank met iemand en drie tafels 
verder ceo klant van me zal Oat heb ik 
nu nog. Ret is nu zo'n twee en een half 
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jaar geleden en it heb nu nog dat al is 
het op het balkon dat ik denk •er lam cen 
klant langskomen. Ik viml het aIleen Diet 
zo erg meer als voorheCD. 

Karel: 
Mijn enige angst is altijd geweest door 
mijn vriendin gesnapt te worden. Want ik 
ging natuurlijk weJ t:enS vreemd. Maar ik 
ben nooit bang gcweest om klanten uit 
mijn eigen winkel bijvoorbeeld tegen te 
komen. Ik :rei ook in de clubs waar ik 
werktc en gebruikte mijn eigen naam. 
Kijk als je iemlUld tegenk"omt die je kcnt 
cian !<om je hem in dezelfde lokatie tegen 
en heeft hij dus betzelfde ·probleem" als 
jij. 

Sanne: 
mij 1aaaI' binnen zag gaan. Dat ligt toch 
even wat anders, zeker op zo'n punt als 
waar club Mona 7jt, dat ligt in de 
Voorstrliat, op ceo heel druk punt. 
Ik weet nog heel goed dat Karel 
binnenkwam de eerste kee:r. Hij had rich 
niet gescboren, ha ha ha....rk: dacht: ·0 
God, claar beb je er weer 2:0 eell, die ricb 
niet geschoren beett" want ik bad 
belemaaJ rode plekken op m'n wangen 
van dat soort mannen. Op het laatst zat 
er belemaal eeo karst. 
Ik vond Karel direct al heel leuk. Ik had 
echt iets van: -He, wat eell l/erademing, 
tussen al die klanlen. We raakteo aall de 
praar. en het klikte gclijk hOO goed, Yond 
ik zelf. Ik bad mcl:een het gevocl dat ik 
met bem bevriend zou lcunnen raken. 
Toeo we eenmaaI naar hoven gingen - we 
hadden aan de bar aJ zo'n anderhalf uur 
gepraat - liep het reo half UW' uit tot 2 
uur. Hij vcrtelde gelijk bele ~oonlijke 

dingen, dat vond ik heel leuk. Hij was 
wat dat betreft tach anders dan andere 
ldanten. Ik had gewoon bet gevoel clat ik 
mezelf kon zijn. Ik ging met hem ook 
gelijk al venier dan met andere klanten. 
lk wist gelijk dat ik deze joogen niet 
moest laten lopeno Niet voor een relatie 
maar voor een vriendschap. lk kende ook 
DOg bijoa niemand in Utrecht.· 

~: 

Ik heb er wd 'os gelll7.er ~ gehad met
 
de clubleiding dat ik i.1l de privetijd van
 
de meiden met hen op slap ging. Heel
 
simpel, dal scheelde hen inkom.~. Ik:
 
ging met meer met de meiden naa.r
 
boven. Ret was trouwens wei w dat ik
 
aan de ene kant op slap ging met een
 
meisje omclat ik baar .,lleel Ieuk' vond,
 
maar ik heb ook weI eellS een meisje mee
 
uit genomen amda!: het me gewoon veel
 
geld scbeelde. Wat dat·betrcft heb ik die.
 
meiden toen best wei een bootje belazerd.
 
Niet allemaal, maar sommige weI.
 
Alhoewel, ze waren er zelfbij.
 

Sanne:
 
lie gaf al snel toe dat ik: verliefd was
 
geworden. Karel ontkende dat in aUe
 
staten en toen ben ik met cen klant
 
uitgegaan waar ik ook een bectje verliefd
 
op was. Eigenlijk om Karel cr op te
 
wijzen dat hij weI verliefd op me was.
 

Om hem jaloers te maken. ~r
 
En ....op 31 december.... ~.
 
Karel: om 12 utIr..... . -.. ..>~
 
Sanne: op de Domtoren ,{ .~. \UL\
 
Karel: zo ~1oned als een garnaal .....
 
Sanne: :rei Karel voor 't eerst dat hij van
 
me hield.
 

Karel:
 
lk zat nogal in de problemen in die tijd
 
met een ex-relatie en een kind. Ook
 
Sanne had net eeo relatie acbter de rug
 
en we hadden tegen elkaar gC7.egd da1 we
 
allcbei ceo relatie niet zagen zitten. Ik:
 
was niet zo VTolijk op dat moment, het
 
was me eeo k groot risico. We wilden
 
allebei hetgeen wat ODS dwars 73t
 

verwerlceo wilder dat cWu- een relatie aan
 
vast zat. We hadden nict bedacht dat een
 
relalie weI ' as Kan helpen bij het
 
verwerken van dingen. .
 
Oat Saone met die klant uitging Yond ik
 
met Jeuk. It zat tocb weI te
 
tandenk:02rsen. Sbit. Hij was voor mij op
 
dat moment gelijk aan mij ell ciat yond ik
 
eeht klote.
 
Ik ben e6t keer in m'D relatie met Sanne
 
vreemd gegaan. Naar de hoeren gaan is
 
toeb een 500rt vlucbten. Je bn dat doen
 
in drank of drugs. Ik deed bet bij de
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hoeren. De laalstt: twee jaar v66r m'o 
relatie met Sanne probeerde ik al mindel' 
tc gaan. Maar het is toch eeo wort 
verslaving. Ik zag aI steeds Illeer cUeode 
en keerzijde. Dc nctheid van de 
"stropdasmanueo·, de sfeer er om heen. 
lIet ging me tegen staan. De spanning 
van naar de hoeren gaan was weg want 
miJo eiscn werden steeds hoger. 
Ik heb Diet meer de beboefte om dar nog 
te gaan doell. Ik tet daaImee m'n relatie 
op bet spel en ook voor mezelf wi! ik dat 
Diet meer. 

Sanae: 
Ik vertrouw Karel niet, kort maar 
krachtig en dat weet hij oole beel goed. 
Ik ben achterdochtig, hou bet weI in de 
gaten om zo te zeggeo. Karel wijst mij 
ook keer op keel' op de praktische zaak 
dat hij Diet ecns tijd heeft om vreemd te 
gaan. Ik. bel hem op elk moment op z'n 
werk en hij is er altijd. Ais hij overwerkt 
bel i.k hem wei cens cxprcs, Ha ha.Dat 
beeft deok ik Diet. te lnaken met het 
elkaar leren k:cnnCD in een club. Ik heb 
weinig zelfvertrouwen en kan me niet 
voorstellen dat Karel rnij za leuk vindt 
dat hij Diet nog eeO ander leuk meisje 
lean leren kennen. Het is niet perse de 
angst voor naar de hoeren gaan maar oole 
dat hij een leuk meisje leert kennen in de 
winkel of weet lk v~1 waar. In de bus.Ik" 
heb geen spljt dat ilc in ceo club heb 
gewerkt., wel dat ik dat in mijn eiten 
woonplaats heb gedaan. Dok dcnk ik 
acbteraf dat ik te ooef ben geweest. Ik: 
ben toch te vet gegaan met sommige 
mannen als "Ii': doorzeurden. Daar baaI ik 
wei van achteraf. Voor m'll eigenwaarde. 

Karel:
 
Jk heb op
 
rich ook geen 
spijt van bet jaren 
naar de hoeren gaan.
 
Hct beeft me alleen verschrikke1ijk veel
 
geld gekost. Ik heb er veel van geIeerd
 
maar ben ook heel blij dat ik cr Diet meer
 
hoef te kamen. Als ik: nu tangs de ooten
 
in Utrecht loop, bet Zandpad, waar zo'n
 
50 hoeren werken.
 
Er komell daar 7.0 enarm veel mcnsen. Dc
 
denk dan "wat een enorm probleem is dat
 
tach· Als ik terug kijk is het toch vour
 
een deel een armoe. Er i!; daar niemand
 
die daar kamt of werkt uit blijdschap. Ik
 
zeg niet dat we er nooit uitgelakn waren
 
of helemaal uit ODS dale :fijn gegaan.
 

Sanae:
 
Het was toen weI vrolijk maar eigenlijk.
 
waren we tTlest. Acbteraf is dat wei
 
jammer.
 

• 
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