verschjllen per stad. De raamhuur ligt tussen de 100,- en de 175,-. In sommige steden
kun je aileen een vast raam huren en je betaalt dan per week.
Veel raamexploitanten weigeren om een kwitantie te geven van de raamhuur. Daze heb
je officieel nodig indien je belasting betaalt en je de raamhuur wilt aftrekken. Gelukkig
kun je met de belastingdienst afspraken maken over de aftrek van de raamhuur zonder
kwitantie.
Als je een raam huurt dien je meestal de volgende zaken zelf mee te nemen: Een graat
badlaken (voor over de lakens), twee handoeken (een voor op de stoel en een omje zeit
af te dragen), zeep en voldoende keukenrollen. Daarnaast natuurlijk je condooms,
glijmlddel en masage olie.
Interview met Q (0 werkt ongeveer zeven jaar achter het raam)
Hoe benader je klanten achter het raam?
< Ik draag gewoon lingerie van de Hema. Met vaste klanten ben ik valkomen strait. Aan
uitpezen en verkleedpartijen doe ik niet. Als het niet lukt ligt dat echt niet aan mijn
kleren. ik raep ze niet binnen en tegen het raam tikken maakt een opgefokte indruk.
Achter het raam kun je geen verschillende rollen spelen want als je veel klanten hebt,
weet je niet meer welke ral je hebt aangenomen. Het woord 'schatje' komt niet in mijn
vocabulaire voor. Faken, ook van een orgasme
daar doe ik niet aan. l
Achter het raam is de opbouw van een contact met een klant heel anders dan in
bijvoorbeeld een club. Kun je daar iets over vertellen?
'De opbouwvan een contact met een klant
LtED"$ MAAR U~(rl !
duurt ongeveer 10 minuten. Nadat je een
'DAN \.<UN ~t .if" \-ilEA !
prijs hebt afgespraken, laat je de klant
WA~6E,Nf.
'
binnen. Je stelt je eerst voar. Jij en de
-------,-
~
I
klant geven meestal valse namen. Ik laat
hem zijn kleren op de stoel leggen en ik
vraag hem te betalen. Ondertussen leg ik
....
alvast een condoom klaar en leg een
handdoek over het laken van het bed, dan
hoeven er na mijn shift geen andere
lakens meer op. Zet de stoel met zijn
kleren nooit bij jou spullen! Ondertussen
kleed ik me dan uit en neem de klant mee
naar de wastafel. De wasbakken zijn
meestal te hoog dus dan vraag ik de klant
om even op zijn tenen te staan in de hoop
dat zijn pik in de wasbak kan. Zorg dat het
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water niet te koud is. Dan was ik zijn penis met water en zeep (sanex is het beste, deze
droogtje huid niet uit). Laat de klant zijn eigen penis afdrogen met een stuk keukenrol.
Je laat nooit iemand aan je handdoek komen, deze gebruik je aileen voor je zelf. Oat
wassen zit in de tijd waarvoor klanten betalen. Het gaat best snel en je krijgt steeds meer
routine. Als een klant zich niet wil wassen dan zet ik hem eruit. Na het wassen doe ik mijn
horloge altijd af, de tijd weet ik van de radio, zes liedjes is een half uur. Mannen hebben
meestal zelf ook een radio. Het gebeuren in bed gaat zoals is afgesproken. Bij een
nummertje naakt vraag ik de klant om bovenop mij te gaan Iiggen. Bovenop is
goedkoper en minder vermoeiend. Als hij niet binnen de afgesproken tijd klaar komt of
het schiet niet op dan doe jk het verder met mijn hand. Ik laat me nooit heel lang neuken.
Nadien laat ik hem hetcondoom zelf afdoen met een stuk keukenrol. Oak laat ik hem het
condoom zelf weggoolen. Op deze manier krijg ik geen sperma op mijn handen. Ik zeg
dan tegen de klant dat hij zich nog even kan wassen als hij dat wil. Terwijl de klant zich
wast kleed ik me aan. Ik sta geen sigaretje toe i. v. m de tijd. Bij de deur neem ik afscheid.'
Zijn er ook nadelen van het werken achter het raam?
'De serste keer vond ik het vervelend om achter het raam in mijn lingerie te zitten. Soms
krijg je allen negatieve energie maar soms is het welleuk met klanten. lk ben ook een
keer herkent, toen kwam mijn neef langs, ik zei hem dat ik hem niet kende en dat ik
waarschijnlijk op iemand leek. Met een pruik en veel make-up ben je veiliger voar
herkenning maar vraeg oflaat komtje omgeving ertoch wei achter. Ik ben ook bang vaar
randcriminaliteit. Uit angst vaar en bepaalde gazer ben ik naar Spanje gevlucht. Taen
ik pas ging werken wist aileen sen vriendin het. Ik was zestien en zat bij begeleid
kamerwonen. Ik had geen geld en ik wilde zelf mljn huur betalen.
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