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v anar ae ecrste vera leptng IeIJ Kt ae vrouw Ul r net raam van naar ZllKamer. 11 ef. melSJe 

~ staat weer op haar vaste plekje op de boek van de straat. Haar met henna geverfde, eeos 
blonde haren vallen in picken langs baar ide gezichtje. Onder de lange jas die baar te
gen de regen moet beschermen heeft zij duide1ijk getraeht er zo sexy mogelijk lJit te\', 
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De VTOUW in de zitkamer voelt het als cen rclatic. fcdere avond wacht 7jj trouw op de.,. 

' komst van het meisje op de hoek. Misschien wil ze op deze wijzc ee n bl ik werpen in bet 
!even van het meisje. rn het begin benijdde ze haar wei eens. Haa!' vrijhcid en contacteo 
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met mcnsen fascineren de vrouw. Sinds zc het meisje cell paar maandeo opwacht en 
probeert te volgen, begrijpt ze dat zij evenals zijzelf in een sleur Ieef!. 
op de brug staat een man. De vrouw in de zil kamer herken them meteen. Zij gaf bern 
zelfs een naam: de rcgenklant. Ze I.iet hem alkcn als de regen met bakkcn uit de lueht 
valt. Het meisje op de bock hceft de man oak in de gaten, maar ze wil hem duidelijk,.. 
niet zien. De vrouw in de zitkamer mag hem oak niet. Zij beeft zijn 'spel' al zo vaak ge

lli zien dat ze hem aileen nog maar kan bekijken met een opkomcnd gcvoel van misselijk
~ heid.

Tckeniny: Fiel van der Veen 
Auto's passcren en rijden langzaam langs het meisje, maar ze stoppen niet. Ze ziet boe 
het m6sje pogingen doct om te lachen naar de aulomobilislcn. Dc vrouw merkl dat ze 
met spanning wacht. Eindelijk ziet 1.e een auto stoppen. Het meisje stapt op de auto toe, = maar loopt even later weer tcrug naar haarvaste pick. ' 
Dc vrouw vraagt 1.ich af hoe oud het meisje is. Zij vermoeclt clat ze niet oucler is clan 
achttien ja;;r, maar hoe oud of hoc jong precies kiln ze niet zien. He! ge7"icht van bet 
meisje dra<Jgt de tckenen van Let sneHe tempo waarin zij leven moet. 
De vrouw staat op am een kopje tbee tczetten. Als het water kookt pakt zij het lheepot
je en ha ar lievelingskopje, pakt zoals elke avond !\vee biscuitj es en installcc rl deh weer 
voor het raam. Dc rode kater neslell zich op haar schoot. 
Hel meisjc staat nog altijd op haaT vaste p1ck. De VTOlJW schenkt zicbzelf thee in en 
blaast in baar kopje. Voorziehtig nipt 1.ij van de thee. Ondertussen zoeken haar ogen de 
man op de brug. Ze ziet boe hij daaT afwachtend met zijn kraag omhoog naar het meisje 
staat te kijken dat, meent de vrouw, wanhopig begint te worden. Ze ziet hoe het Oleisje 
zich over haar buik wrijft en VTaagt zieh af of zij pijn hedt. 
De roan op de brug komt in bcweging en loopt op het meisje toe. Zij probeeTt nag een 
automobilist te laten stoppeo door wat dichter bij de weg te gaan staat1. De vrouw ziet 
hoc de man het meisje aanspreekt, waarn a ze samen weglopen. 
Zij staat op en zet de televisie harder. Daarna loopt ze naar de keuken, geeft de kat wat 
brokjes en wast haar bordje en bestek van het avondeten aL Dan gaat 1.e op de bank zit
ten, legt een kusscntjc rceht en kijkt t.v. Af en toe staat ze op om te kijken ofhet m'elsje 
al terug is. Na ceo klein uurtje ziet ze haar weer staan. Ze ziet er beter uit, denkt de 
vrOIlW. Plotseling kijkt bet meisjc naar het raam waarachter zij zit en knikt naar haar. 
Zij trekl vcrschrikt haar hoofcl eeo stukje terug en voell zieh betrapt. Toeh kan zc het 
nietl aIen weer naar haar te kijken. 
Het is inmiddclsopgehouden met regenen. Het meisje gaa! nogtwee keer met ccn man 
mcc. Daarna start zij in een blauwe auto. Dat was de laa(ste maal dat de vrouw haar 
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moet zij ook wennen a.an haar zo piekert en dat je niet weet hoe LESBISCH 
nieuwa situatia. Oaarna figt het je het vragen moet zander haar 
vooraf aan jou of ar over ta pra te kwetsen. Als jij je kwetsbaa.r Ik heb een vraag aan jullie die ik 
ten valt. Probeer je vriendin een opstelt maak je het makkeltjker eigenlijk heel moeilijk vind. Ik kan 
opening te geven om het te ver voor je vriendin. Het valt een hier met niemand over praten en 
tef/en. Begin bijvoorbeefd te ver prostituee vaak moeifijk om over ik weet oak niet zo goed hoe ik 
tef/en over iets dat je hebt ge haar werk te praten, terwijf het moet beginnen. Ik heb al jaren 
fezen of dat je van iemand hebt tach oplucht als zij haar ervarin een vaste relatie met een man en 
gehoord die in de prostitutie gen aan iemand kwijt kan. Bo ik ben hier oak best tevreden 
werkt. A/s je daar op een positie vendien, daar zijn vriendinnen mee. Ik werk za'n vier jaar in een 
ve manier over praat. is de kans tach voor, Als je het op deze ma club met eigenlijk aileen manne
groot dat je vriendin haar verhaal nier aanpakt denk ik dat julfie lijke klanten. Nou is het laatst ge
aan je toeverlrouwt. Je kunt haar nag lang bevriend zuflen zijn, of beurd dat er een echtpaar de 
natuurlijk oak ronduit zeggen wat zij nou weI of niet in de prostitutie club binnenkwam en dat deze 
er met je aan de hand is. Oat je werkt. Succes. mensen met mij mee naar boven 
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