lVlarCIla
raamprostituee op het Utrechtse Zandpad
.Wanneer ze voor de Iweede keel' !comen, zeg ill:
't Is honderd gulden en hlU! dan maar wat lon
ge/~ Dat werle!. Je moel een beetje eigenwaorde
hehben. '

Vijfentwintig jaa!" crvaring, daar willen we graag
van leren.

Marcha, hoe henje aan he! vok begonnen?

Het Z'lndpad in Utrecht. Het is cen druilerige
middag. l'oeh weerhoudt bet weer de klanten er
niet van de aangeboden dicnsten in te kopen. Het
loopt, op de woonbotcn. Wellicht heen het rij
baantje l'lngs de boten hiennee icts te maken.
Klanten kunnen in de beschutting van hun auto
een keuze maken.
De vrouwen zien er goed uit. Sommigen reager
en verbolgen, w'lnnccr we aan komen zetten met
onze 'f75,- incl. BTW' -aktiestickcrs: 'Gaan jul
lie voor ons bepaJen wat ",,'ij mocten vragen?'.
We lcggen uit dat wij niets bepa1cn. Oat de sti
ckers een steuntje in de rug Lijn voor Vl'OllWCn
die weI graag meer lOuden willen vragen maar
her als moeilijk ervaren am het ook daadwerke
lijk te doen. 'Hoc kan ik meer gaan vragen dan
die vijftig, wanneeT ik buurvrouwen heb die het
voor vijfendeltig doen?', vragen ze ziehzeJf en
ons. We hopen dat door de stickers op hun raam
te plakken, prostituccs een klein beetjc solidari
teit en onderlinge steun voclcn am de prijzen wat
op te voeren. Veel vrouwen namen de sticker in
dank aan en eeo aantal bevesligdc hem meteen.
Mareha niet. 'Ik werk niet onder dc honderd', zei
ze. 'Ieder moet voor zichzelf maar uitmaken wat
ze wil vragen en zich niets van de buurvrollw
aantrekken. Als de buurvrouw het voor vijftig wil
docn, moet zij dal maar \.veten. AI ZOll zc het
voor vijf gulden doen, daar heb ik geen last van'.
Mareha hUUl1 ceo kamer voor de helc week. AI
les bij elkaar zit ze al vijfentwintig jaar in het
valc In De Rode Draad ziet ze niets.. Die meiden
moeten eeos wat aan 7,c1fvertrouwcn winnen',
zegt ze, 'wat wil De Rode Draad daaraan gaan
doen? Ze gc10ven dat ze hun zaakjcs niel zelf
kunnen regelen en stel1en zieh atllankelijk op van
cen vriendje dat hun geld komt innen en eens in
de maand cen kadootje voor hen koopt. Ze gelo
ven niet in zichzelf en daar doe je niets aan.'
Daarom wilden wij wei ecns weten hoc Mareha
in haar vak staat en hoc zij haar zaakjes rcgell.

Door cen vriendin die het werk deed. Ik bracht
haar rcgclrnatig naar haar werk. Ik keek er toen
heel anders tegcnaan. Ik was negentien, Zij had
een auto maar geen rijbcwijs. Ik had weI een rij
bewijs Illaar geen auto. We spraken af dat ik vaak
over de auto mocht beschikkcn, als ik haar dan
wel wegbrachl en ophaalde. Op een keel' had ze
een vakantie gepland, maar haar invalster bcIde
een dag van te voren af Ze was bang dat zc ha'lr
kamer zou verliezen en stelde aan mij voor am
voor haar in te vallen. In die tijd was ik echt nog
een tmt. Ik wist van niks. Maar toeh ging ik op
haar voorstel in.

Heb je allijd achIer het roam gelverkt?
Nee, ik heb ook in club::, gcwerkt. Maar mijn
voorkcur gaat tach uit naar het raam. Jc bem cr
cigen baas. Jc bent niet zo (Itbankclijk van de ad
vertenties van een exploitant. Je kiest oak zelfuit
met wic weI en met wie niet en jc bepaalt je ei
gen pnJzcn.

Hoe zit hel met de pr{jzen? Z[jn die in de loop
der jaren gestegen. gedaald, oj gelfjk gebleven?
Ze zijn gelijk geb1cvcn, in die zin dat vrouwen
al jaren lang vijftig gulden vragen. Maar eigen
lijk zijn ze gcdaald. Want er wordt steeds meer
aangeboden voor een gclijkblijvende prijs.

Hoeveel zouden prostitutiediensten naarjouw
mening moeten bedrogen, aIle onkosten en
belastingen meegerekend?
Allcs rnecgerekcnd kom je toch al gouw op zo'n
honderdvijllig gulden voar een half llur uit. Mini
maal. Ik vraag driehondcrdvijftig gulden Vaal'
een uur. Maar klanten die een uur willen blijven
kom je tach steeds mindel' tegen. Het moet tegen
waordig allemaal vluchtiger.
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