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'Werken achter het raam is eigenlijk best 
spannend en eng. Vooral de eerste tijd, 
als je er net zit. De meeste meisjes die ik 
heb gesproken die achter het raam 
werken komen uit een club of een 
privehuis en dat is natuurlijk vrij 
beschennd. Niemand kan je zien, behalve 
de mensen die er werken en de klanten. 
Zit je achter het raam, dan kan iedereen 
je zien en heb je de kans dat familie of 
vrienden voorbijlopen. Maar ik werk al 6 
jaar achter het raam en in die tijd is het 
misschien x gebeurd dat ik een bekende 
zag. Wat ik eng vond in het begin was in 
je ondergoed staan. De eerst paar dagen 
wilde ik nog weI eens blozen als een 
klant ta lang voar mijn raam stond, maar 
dat ging best snel voorbij. Nu heb ik daar 
helemaal geen mOBite meer mee. lk heb 
meer moeite met de toeristen die staan te 
staren en te wijzen, al80f je een deurtje 
bent in een kooi. Wat ik het beste vind 

aan achter het raam werken is dat je 
lekker eigen baas bent. Ik bepaal wie ik 
binnenlaat en ik bepaal minimumprijzen 
en wat ik daarvoor doe. Van te voren 
onderhandel je daar soms over en dan 
heb je geen last meer van vervelende 
klanten. Want doet is vervelend ? Nou 
doei, dan gooi ik hem er Jekker uit. En je 
voelt je ook veilig, tegenwoordig zit er in 
bijna elke kamer wei een alarm. Of je 
raept gewoon om hulp en dan komt je 
buurvrouw vanzelf we!. Maar dat komt 
bijna echt nooit voar. Verder kan je zelf 
bepalen hoe lang je werkt en wanneer. 
Niet bij iedere huisbaas kan dat, want 
soms moet je vaste dagen opgeven, of 
een kamer voor een week huren, maar je 
kan altijd een kamer met een ander 
meisje delen. Dan hoet je ook niet voor 
de hele week te beta/en. Ik heb geen 
vaste kamer en soms komt het voor dat ik 
niet kan werken, omdat ze vol zitten, 
maar ik vind het ook heerlijk om wat dat 
batrett vrij te zijn. Geen vaste dagen. lk 
val gewoon in voar andere meisjes. 
Als je eraan zit te denken om achter het 
raam te werken en je gaat op zoek naar 
een kamer, dan moet je wei goed 
informeren naar de prijzen, want die 
kunnen nogal verschillen. Ook is overdag 
"Narken soms goedkoper dan s'avonds en 
je krijgt heus niet minder klanten! En 
natuurlijk kan je altijd eens een keer 
proefdraaien, kijken of het je bevalt. Hoef 
je niet meteen je plek op te geven bij je 
club. En als je aehter het raam werkt hoet 
je je heus niet minder te voelen dan je 
club-collega's.We doen tenslotte allemaal 
hetzelfde werk! Werk ze! 
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