omJat &ur meer te verdienen valt. D,lt tlloet jc ook
niet doen, hoar; Je [lloet je niet druk makcn om
mensen. Daar ga jc aan kapot, aan bezorgdheid
voor je eoJlega's, of ze nu al een of rwee uur mer
die Idam weg zijn ell of er iets gebeurd btl zijn.
Daar ben il< mee opgchouden, want dat kon ik nier
volhouden.
o Waardoor bcstaat cen scheidsliin tmsen gehruik
sters en niel-gebruikslers?
Verslaafdcn zijn alrijd de zielige partij. I fet IS na
ttlll dijk zo dar de politie partij rrekt voor her meis
je. Op zich is dat misschien wei een goede zaak,
maar niet \var dit soon dingen betrdt. Kijk, al~ de
een of andere heroinehoer een klanr beroofd heefl,
dan kan hij de volgende keer wel wraak nemen
door mij voor mijn poren te rijden. Als hij de een
niet kan pakken, pakt hij wei een andcr. Voor hem
zijl1 wij allel1laal weh maar hoetel]. Dan kriJg ik
een mes in mijn rug omdat ZJj de bocllopen re bela
7c.rel1. Oat vind ik heel vervelcnd.
'JI \Vat vind ie van de oplossing van de gemeenle
Rotterdam? Die wil celt overdekt eroscentrum, waar
yoor ze eell groot gebouw or de Keileweg wil opko
pelt. Daar kan je kamertjes huren, maar gebruiksters
mOeten eruir.
Ik da<:.:ht dat dat van de baan was.
'£" )a, dat is zo. Maar wat vlnd je van het idee?
NOll, ik had daar nooit willen zinen hoar. lk ga
wel in een club of privehllis linen als ik oven.Jckr
wil zitten. Ik ben een straathoer zeg, daar heh lk
Vaal' gekozen.
'aJ War heb je dan regen een club? Oat is Iekker
warm.
Natuurlijk. Misschien wil jij de helft van je inkom
sten inleveren; misschien wi! jij niet zeif uitrnaken
wat Vaal' klanten je weI of niet neemt. En je werk
tijden ...
~ Je kan toch ook een raam huren?
Ik heb daar allemaal geen behoefte aan. fk denk dar
je gewoon een heleboel verschillende soorten hoe
ren hebt. fk ben en blijf een srraathoer. •
,£, ]e hebt geen enkele amhitie_ Je ziet andere hoeren
die steeds hogcrop willen. Die heginnen bijvoorbeeld
in een duh op fifty-fifty, willen later een eigen etage
en nog later een eigen club.
Ik heb altijd goed kunnen verdienen zoals ik nu
werk, dus waarvoor zou ik meer willen! Ik wil die
rompslomp niet. Als ik rhuiskoll1 wil ik \Iergercn
dal ik die kerels heh gehad. D<ln hen ik klaar mel
werken.
~ \Vat vind je van hoeren die wei sleeds verder en
hoger komen?
Er is naruurlijk nitts ll1is met ambltiells zijn. Ik kan
ze .llleen maar fcliciteren: gcweldig, bravo.
'.<J Maar ie kijkt niet op ze neer als kapsoncS\v:ijvcn?
Nou ja, misschiell kijkcn zij op mij necr. Maar daar
zit ik niet mee. Oat is w<:.:h hUll pl'Oblecm?
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Maar vandaag hebben ze naast jc gestaan en over
morgen hehhen ze een eigen club.
Precies, l1l<lar dat is hun tekortkoming en niet de
mijne. lk heb me iiberhallpt nooit min gevoeld 0111
d<lt ik een hoer ben, dan weI een straathoer. Kijk,
ik sreel nier, ik doe niemand kwaad. Ik laat hun
met rust, laat ze mij oak met rust laten, Ik wi I ge
woon mijn werk doen. Daar heb ik voor gekozen.
Als ik nu een uurrje sra en niets heb verdiend dan
ga ik weer lekker oaar huis.
Als ik in een club zit dan zal ik moeten blijven zit
ten rot mijn rijd am is. Wat ik helemaal walgelijk
vind is het feit dat je eerst misschien wei een Ullr
lang met zo'n kerel moet zitten vozen en drankjes
hiet,en: 'Krijg ik wat te drinken?' Nou, dan voel ik
me net zo'n bedelaar. Als je dan een uur met ze zit
re vozen, willen ze vaak oak nag zoenen; ze zitten
je helemaal af re likken en te lebberen, wat die
c1ubei&enaar aileen m<lar aanmoedigt. En dan komt
cen colleg'l naar beneden en den ken ze, 0, dat is
oak "vel cen lekker wijf, die neem ik, nou doei.
Nou echt nier hoar, d<l,H begin ik nier aan.
'c0J )e verrell preties wat ik oak altijd heh meege
maakl. 0, wat had ik daar cen lcringhekrl aan. Ik
was daar hel amusementsgedechc en de rest voor de
seks. Her ergste is vaak nog dOlt ik niet begrijp waar
om ze die ander kiezen. Oal iii. dan bijna voor de spie
gel ga jan ken dOlt ik weI cen verkecrde kop 'lOll heb
ben.
Soms heb je wel eells zo'n avond, ja.
It! 1k maak wei eens mee dat ik de deur opendoe en
als die nog maar half op celt kier staat zeggen ze:
"Nee, dank je." Vind ie dat Diet beel kwetseltd?
Dat is heel kwetsend. Maar ik denk niet dat je dar
persoonlijk moet op\'atten. Ik heb dat ook wel
eens. lk heb natullrlijk met automobilisten te ma
ken. Die komen heellangzaam op je afrijden zadat
je denkt, ha, daar heb je er een. i\ls ze dan een me
ter bij je vandaan zijn geven ze me een dot gas, ZQ
dar ik denk, nlijn god, ik heb vandaag m'n verkeer
de hoofd opgezet of zoo lk denk dat je allemaal wei
eens zo'n avond hebt.
it,' Zoud en le d at doen om tc rrei terell?
Soms weI natuurlij k. Dat is net wiets als proberen
jc voor je paten te rijden.
'j,> Gebeurt dat wei eens?
.Ja natullrlijk, vooral op vrijd<lg- en zarerdagavond:
van die disco-gangcrtjcs en harrcnrukkertjes die
hun ,\lIro afgdaden hebben en even hocrrjes gaan
"ijken.
(iI} Dus ie heht net als op de Wallen last van hel toe
ris ten-rype?
la, het 7.ijn gewoon een soort roerisrcn. Weet jc dat
zelfs de VVV-tram over de De )ongweg rijdr'
\iil AIs anractie am hoerrj es te ... ?
Waarschijnlijk weI. Wat is daar dnders te zien? Het
GEB-gebouw is zo intcressant nid." •
',4,'

