lIet wordt te druk op de Europalaan in
Utrecht. Steeds meef vrouwen uit
andere steden zoeken er een veilige
werkplek:. VooraI uit Amsterdam. De
sfeer wordt agressieveT, de
concorrentie is soms moordend.
Steeds meer k:lanten willen zonder
condoom. En als het knokk:en is om
klanten tiju vrouwen eerder geneigd
daarop io te gun.
Met rowe halen rijgt Roos haar hoge
zwartleren Iaarzen webt in de bus van de
HAP (Huiskamer Aanloop PTostituees).
"Jongens, iJc ben Diet te genieren
vandaag", waarschuwt ze. Voor de
spiegel toupcert. ze haar haren, l.e verft
baar lippen, trekt een lange regenjas aall
met pantcrdessin en is Idaac. "Mooi\
zegt HAP-medewerkster Esmeralda.
Maar vanavond vrolijkt dat Roos met op.
Met een ZIlcht stapt ze de bus uit, vooruit
dan maar. Op de trap d.raait ze met een
rnk weer om: "Shit, coodooms vergeten.
Doe mC er maar vier van twee kwartjes."
"Hoe is het met je dochter?", vrugt een
andere medewcrkster aan een rijzige,
ronde vrouw in goud-gee! del1X-pi~ces.
De VTOUW straall: "Het is geweldig, ik:
wist Diet dat bet z6 fantlstisch WdS een
kind." Ze wooDt in Flevoland en is
vanwege haar zwangerschap ceo jaar uit
de muiatie gew~1. Nee, rij gebruikt
Diet, maar ze stoort rich Diet aan de
gebruikende meisjes. Opgewekt pat ze
un bet werle
Elke avood staat de OAF-truck van de
HAP op de Etm>palWUl. "In de bus leornt
een vaste kern van zo'n vijftien ~ twintig
vrouwen" , verrelt coordinator Mariska
van Keulen, "verder is er een groep die
af en toe korot, en dan rijn er nog de
nieuwe vrouwen. We zijn in eerste
instantie ceo laagdrempelig zorgprojcet,
en verder signaleren we, en verwijzen we
door. Soms gaan we met vrouwen mee
naar instanties. Wij werken vanuit de
acceptatie van prostirutie en

drugggebruik. RuiIn driekwart van de
vrouwen gebruikt. Sinds een jaar ruBen
en verkopeJl we ook spuiten. We
~ti.muJeren eeo professiooele wcrkwij7.c:
vooraf onderbandelen met de klant,
condooms gebruiken en Diet onder de
prijs werken. Minimaal vijftig gulden is
bier de norm. "
Vit ceo enqutte hleek dat de vrouwen
vooral het toilet, de condoomverkoop en
de aanweT.igheid van ecn ar1S op dinsdag
cn vrijdag waarderen. De gcdoogzone is
berekend op achtentwintig VTouwen.
Maar OOIDS l>taan er wei zestig en dan is
de concunentic moordend. Vooral uit
Amsterdam komen er steeds meer, mct in
bun kiel:l.Og dealers en pooiers. Mariska:
~J)e
Aml>terdamse scene is harder,
daaJdoor worth de sfeer op de baan
agressiever. A.mstt:rdam mag potver
domme onderhand weI gaan betalen voor
onze service. Wij worden steeds meer
een uitvalsbasis voor aJ die st.eden waar
tippelprostitutie wet geregeld is.· Straks
pat de Utrcchtse gcdoogzone nog aao
haar eigeo succes ten onder.

kioderzitje
De Australiscbe Lizzy berinnert rich hoe
ze met cen !>1el Amsterdamse vrouwen
voor bet eerst naar de Europalaan ging.
"De gedoog7.one bestoDd toen net ceo
haIf jaar. We 7.eiden regen OnT.e vaste
khl.nten:
'We gaan in Utrecht werken, claar is bet
veiliger, kom daar maar been. ' We
brachten dus ooze eigen clientele mee.

14

b.l.

Het was geweJdig daar,
rustig,
fantastisch verdienen en veilig. De
k:lanteD in Utrecht waren oole beter,
doorsnce-huisvaders van middelbare
leeftijd. Aardig. ze behandelen je als een
dame, werden half verlicfd op je. lk had
mijn vaste ldanten·
Het moet w'n twee jaar geleden zijn,
denkt Lizzy, dat bet begon te veranderen.
"Autoladingeo
vol
meidcn overal
vandaan. Ook meer vrouwen nit Utrecht
zelf. De gedoogzone kreeg gewoon
bekendheid. Veel concurrentie en dus
konden de ldanten veeleisender worden.
Mijn vastc kJanten begonnen te zeuren:
'Doe je bet zonder condoom? Doe je het
voor vijfentwintig gulden? Ze bll.dden
gehoord dat andere vrouweo clat dede:n.
ell daar stood ik dan. Als ik crachter
kwarn dat een vrouw het zonder detd,
bazuinde ik dat rond onder de meiden,
natuurlijk~ ik ben net w'n kreng a1s de
anderen. En dan hoop je clat ze bet niet
meer wnder doen. Want ze verpesten de
markt~

Nellie werkte vanaf het begin op de
Europalaan. Ben jaar geleden draaide ze
nag eens eeo avondjc mee. Gescbrok:lt:en
vertelde :re: "De steer was geladen. De
meiden bebben tegenwoordig allemaaI
een roes, scbroevedraaier, haadak: of
gasbusjes op zak, of ijzeren punten aan
hun schoenen. Om rich tegen ldanten te
beschermen, maar a1s ze onderling ruzic
krijgen, grijpen ze er ook naar. ~ Die
avond is Nellie om half een wnder een
rooie cent naar buis gt:gaan. -De ~
!dant wilde voor vijftig gulden anaa1
zonder condoom, de twecde wilde pijpen
zonder condoom, een derde vroeg wat ik
voor een ticntje deed. Ben tientje! Ik: beb
die avond met tien klanten onderbandeld,
acbt wilden zonder condoom. En dan
hebben ze een kindenilje acbterin de
auto. Ik snap cr niets van.
Door de drukte is de afwerkplek aan de
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vaak vol. Er zijn tien
afgeschutte parkeeIplaatsen voor auto's
en twee VOOl' tweewiele~. Niemand beeft
zill om te wachten, dus wordt er ook
buiten de atWerkplek gewerk.t en ze1fs
buiten de gedoogzone. Buiten de zone
werken is voor de vrouwen gevaarlijker
en het geeft oole. veel klachten uit, de
buurt. De HAP hecft aan ldanten een
folder uitgedeeld' in eco poging de
overlast terug te dringert. Dc wijkagent is
geregeld op de baan en ook: de jeugd- eo
zedenpolitic komt soms langs. Ze

controleert de vrouweo - officieel moeteo
minstens acbttien njn en ecn
verblijfsvergunning hebben - en ze treed
op tegen agn:ssievc en gevaarlijke
klanten. Zo probeert de politie de
tippelzone beheersbaar te bouden.
Mariska vertelt: -i..aatst reed er t\CD
dronken vent rond die ccht gevaarlijk
was. Vanuit de bus belden we de poli~
en binnen een paM minuten werd die
man vastgereden.
Met de politie hebben we de afsprnak clat
ze geen vrouwen uit de bus licbren. Wij
zijn geen verlengstuk van de politie. De
bus is van de HAP en de baan is van de
gemeeme. Maar de als vrouwen een ldant
bebben geript, dan mogro ze de bus Diet
als vrijplaats gcllruikeo om aan de politic
tc ontkomen. ~
Statig schild de Duitse Renate voor de
.!o-piegel haar kleren. "Ik: wed:: hier nu een
jaar, iedere dag. De baat CD nijd worden
steeds erger. Ellalar bestelen, klanten
afpikken. Ben zielce collega een mazzcltjc
geven, eJk.a.ar helpen, <tat is er niet meer
bij. Zelf help iIc ook nog maar drie, vier
meisjes. Klanten voelcn de spanning en
maken claar sems mL~bruik van. Steeds
meer 'VTOuwen werken. wnder condoom,
ik weet Diet die :zullen weI lcveosmoe
zijn. Soms rijden klanten net zo lang
rondjes tot een meisje ziek is, tot ze bet
wet meer houdt en het wnder doet, en
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oak DOg voor een schijntje. Het is echt
verschrikkelijk. Ik ga nooit ziek de baan
op, clat is me te gevaarlijk, dan sta ik:
ook niet voor mezelf in.
-Met condoom werken is een bele sterke
norm op de bus· , :zegt coordinator
Mariska. "Toc:h gebeurt het onder
bepaalde omstandigheden clat vrouwen
zander werken, maar het is zo beladcn
dat ze het Diet meer durven toegeven. Er
valt Diet over te praten. We zouden clat
tahoe open moeten breken."
Oak over seropositiviteit wordt
gezwegcn. Maar
vrouw verteJt di'e
avond openIijk clat ze seropositief is. Ex
tippelaarster Nellie zegt: ·We zijn er nag
Diet ecbt mee geconfronteerd. Er is nog
niemand am aids doodgegaan. Ik zou het
je zelf ook niet vertellen, want je wordt
acuut verstoten- .
R
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mazzeltje
Ben of twee keer per avond lopen de
HAP-medewerkers over de baan. Soms
delen ze 'mazzeltjes' uit, gratis
condooms. Die avond is het rustig, bet is
weekend. Er zijn zo'n vijftien vrOUWC:I1.
Auto's rijden af en aan. Maar de
clientele is mager. "Veel bjkers",
schampert Pamela goedmoedig. Zc heett
van de HAP een busverbod gekregen tot
volgende week. -Waarom'!- Een van de
meisjes sarde mijn vriendin altijd. lk
dacht: zo gauw ze een mand regen mij
durft open te trekken, pak: it haar. Eo
clat heb ik: gedaan. Toen trok die meid
eeo mes en verwondde haM eigcn vingers
ermee.· Haar lach schalt door de nacht.
ze knijp haar ogen samen en bjkt in de
gestage stroom schelle koplampen. Een
taxi stopt. Twee mannen die alleen maar
uit njn op wat geile praatjes. Een tweede
auto stopt. Een man met een vette grijns
hangt uit het raarnpje.

De HAP-medewerkster biedt hem ecn
'mazzeltje' am. "Nee dank je, ik ben
gezond-, srniert hij., RDat :zeggen ze
allemaal", . but.\1 PaIneia rerug. lets
verderop stapt de Belgisc:he Agnes van de
duozitting V"cID een' motor. Enthousiast
zegt ze: "Het is me gelukt, een kIant op
een motor, da.t was a1tijd nog mijn w~.
Het riet er zo sexy oit, een meisje
achterop een motor. Nu krijg ik vast veeI
meer klanten~. Vrolijk' Deemt ze haar
plaats op de stoep weer in. Tegeo baIf
twee komt ze DOg even napraten in de
bus en dan vetrekt :ze DaM Den. Haag, ze
woont ex bij een ex.-kIant.
Dc HAP-medewerkers kijkcn elkaar
vrclgend aan. Ben Duits meisje zit a1 een
tijdje op de we. Esmeralda gaat kijken.
De deur kan wet op slot om dniggebruik
op de we te voorkomen. Wang kamt bet
meisje naar buiten gerold. -miuchien
weet je het niet omclat je hier nieow
bent", zegt Esmeralda, ~maar je mag in
de bus Diet gebruiken. - Afwezig
mompelt bet meisje: WOke, oke.
"Die klote vent van me. - Daar is Roos
weer op haar zwarte laarzen, uitgeteld
ploft ze op de bank. -De hele avond beb
ik voor honderdvijftig gulden gestaan,
maar een klant gebad, en die klootzak
van mij doet aIsof het mijo schuld is. Ik,
heb nag geen hap gegetco vandaag, geef
me een tostie. - En tegen Renate die ~et
naar buitcn gaat: - Als hij vraagt waar ik
ben, zeg wet clat ik in de bus zit. - "Nee,
nee lacht Renate samenzweerderig. Ook
zij geeft er een kwartier later de brui
aan. Haar opbrengst van die avond? ~Een
meier, van
klant.
R
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Pauline de Bok
Bovenstaand stuk :is overgenomen oit bet
blad Mainline.
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