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V
erzamelpunt is Brouwerij De 
Prael aan de Oudezijds Voor-
burgwal. Hier vertrekt iedere 

zaterdagmiddag om twee uur de stads-
wandeling met Sonja. Innemend is ze. 
Sprankelend blauwe ogen en donkere 
mascara. Blonde haren in een staartje 
onder een zwarte pet. Dat ze er na een 
kwarteeuw verslaving nog zo goed 
uitziet. Lachend: ‘Ja, dat hoor ik wel 
vaker. Maar ik heb hepatitis C, mijn 
tanden zijn eruit en ik slik nog steeds 
methadon.’

Ze wijst op haar gezicht. ‘Dan kan 
het hier wel mooi zijn, maar van bin-
nen is het een zootje.’

Ze lacht hard. Zelfs aan haar lachen 
hoor je dat ze uit Amsterdam komt. 
‘Kijk, ik kan wel van de methadon  
af gaan, maar dan wordt het zo’n  
struggle. Waarom zou ik iets wat ik 
gewoon legaal van de dokter krijg en 
wat me op de been houdt, opgeven? 
Laat mij maar lekker aan de metha 
blijven en mijn leven op de rit krij-
gen.’ 

Op haar onderarm prijkt een tatoe-
age, die loopt een beetje scheef. The 
only way is up, staat er. De tattoo is 
nog niet af. Para siempre, cada día 
un poco más (Voor altijd, elke dag een 
beetje meer), dat moet er nog een keer 
aan toegevoegd worden.

‘Ongewenst rotkind!’
De groep bestaat vandaag uit vier 
dames in de leeftijd van dertig tot 
vijfenzestig jaar en de man van een 
van de dames. Sonja dirigeert ze naar 
een plek op de brug in de zon en steekt 
van wal: ‘Ik zal mezelf eerst even 
voorstellen, en daarna gaan we lopen. 
Kijk, je gaat niet op je achttiende 
naar de dijk om te gaan shotten. Ik 
heb geen idee wie mijn biologische 
vader is. Dat mijn stiefvader mijn 

echte vader niet is, heb ik als kind van 
een buurvrouw gehoord. Mijn moeder 
– geen idee of ze nog leeft – was ver-
slaafd aan medicijnen.’

Achter Sonja lopen meisjes uit de 
provincie verkleed als roze biggen – de 
aanstaande bruid is in het wit. 

‘Als mijn moeder boos was, riep ze: 
ongewenst rotkind! Toen ik een jaar of 
twaalf was, gaf ze me slaappillen, dan 
bleef ik lekker rustig. Soms sprak ze 
dagen niet tegen me. Ja, daar werd ik 
wel onzeker van.’

Sonja ging buiten op zoek naar 
aandacht. ‘Wanneer iemand zei: ik 
heb mascara nodig, dan zat ik al in 
de Hema. Niet omdat ik zo stoer was, 
maar ik wilde zo graag aardig gevon-
den worden.’

Als ze een jaar of twintig is, werkt 
Sonja in een kroeg: boodschappen 
doen, schoonmaken, achter de bar. ‘En 
’s nachts feesten. Dat houd je niet heel 
lang vol. Toen kreeg ik mijn eerste 
lijntje cocaïne.’

In korte tijd gaat ze van de cocaïne 
naar de crack. Of iemand het verschil 
weet, vraagt ze. De man in het gezel-
schap weet het antwoord. ‘Precies, 
precies!’ roept Sonja. 

‘Maar hoe werkt het dan?’ vraagt 
de moeder die de rondleiding cadeau 
heeft gekregen van haar dochter. 

‘Precies’, zegt Sonja. ‘Je mag me al-
les vragen. Als je mij tussen de koeien 
zet, weet ik ook van niks.’

Ze legt gedetailleerd uit hoe crack 
werkt. En hoe je de nare gevoelens 
kunt dempen met heroïne, pillen of 
drank. Sonja koos voor de heroïne ‘en 
daar doe je uiteindelijk alles voor’.

Ze ontmoet een Colombiaan op wie 
ze verliefd wordt. Grinnikend: ‘Ik was 
natuurlijk verliefd op zijn cocaïne.’ 
Hij vraagt haar een reisje te maken 
naar Colombia. Sonja gaat. ‘Ik dacht: 

lekker salsadansen en een beetje coke 
mee terug nemen, niks aan de hand.’

Dat gaat een paar jaar goed, tot ze 
in 1993 gepakt wordt in Frankrijk, het 
land waar ze de drugs moest afleveren. 
Cold turkey in een Franse gevangenis. 
‘Dan zou je denken: die is er vanaf, 

Sonja Groot Obbink (50) was dak- en thuisloze, straat-

prostituee en gebruiker. Tegenwoordig is ze een van 

de gidsen van de Amsterdam Underground Tour, een 

project van De Regenboog Groep. ‘Deze job is ook een 

verwerkingsproces, denk ik.’
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OP PAD MET EEN GOEDLACHSE OVERLEVER

Je mag me 
alles vragen

clean. Maar we vlogen boven Amster-
dam en het enige wat ik dacht 
was: drugs! Ik ging meteen naar de 
dijk.’ 

Voor oud vuil achtergelaten
Sonja ging de straatprostitutie in, 

want voor een raam had ze geen geld. 
Tot ze een reisje aangeboden kreeg 
naar Venezuela. ‘Jullie zullen wel 
denken: een ezel stoot zich in het alge-
meen niet... nou, ik dus wel.’

Hoeveel ze verdiende per reisje? ‘Ik 
nam tussen de zes en de negen kilo 

pastacoke mee. [Pastacoke moet nog 
verwerkt worden in het land waar je 
het afl evert, red.] Ik kreeg tussen 5000 
en 7000 gulden per kilo. Ik was maar 
een kleine vis.’ 

En wat deed ze dan met dat geld?
‘Weggeven, mensen meenemen naar 
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het casino, in hotels gaan zitten, ik 
kocht een auto en ook goud. En als 
het op was, vloog ik weer naar Zuid-
Amerika.’ Ze wordt een tweede keer 
gepakt, ditmaal in Duitsland. Weer 
twintig maanden cel. Bij terugkomst 
gaat ze volledig de prostitutie in. 

‘Nou’, besluit ze opgewekt, ‘dit was 
mijn geschiedenis, nu gaan we lekker 
lopen.’

‘Ik hang aan je lippen, schat’, grapt 
de man. ‘Wanneer was het moment dat 
je echt stopte?’

Ze fronst haar wenkbrauwen. ‘Wil-
len jullie dat nu weten? Dan vertel 
ik het nu. Als straatprostituee ben je 
echt helemaal niks. Er wordt op je 
gespuugd, mensen draaien zich weg 
van je.’

Sonja vertelt hoe ze in eens instapte 
bij twee mannen en hoe dat faliekant 
fout liep. Eenmaal op de plaats van 
bestemming bleken er nog twee man-
nen te zijn. Ze is verkracht, in elkaar 
geslagen, bedreigd en voor oud vuil 
achtergelaten. Dat was het moment 
waarop ze besloot af te kicken. 

De toehoorders zijn stil van haar 
verhaal. ‘We gaan lopen!’ roept Sonja 
nogmaals. ‘En je weet: je mag me alles 
vragen.’

Spuittrappetje
De groep houdt stil onder een bolvor-
mige camera die midden over de weg 
hangt. Deze camera’s zien alles. Sonja 
knikt: ‘Ik maakte me altijd donker 
met een hoodie en een zonnebril. Heel 
dom, want daardoor viel ik juist op. 
De politie kwam dan achter me aan 

en keek waar ik mijn drugs kocht. Zo 
hadden ze de dealer en mij.’

‘Heb je het koud?’ vraagt ze bezorgd. 
‘Ik heb een sjaal in mijn tas hoor.’ Om 
vervolgens weer verder te gaan: ‘Als ik 
drugs had gescoord, moest ik meteen 
gebruiken. Ja, bij een waterijsje ga 
je ook niet kijken hoe het smelt!’ Ze 
maakt een armgebaar richting Prins 
Hendrikkade. ‘Daar was het zogehe-
ten spuittrappetje, dat eindigde in het 
water. Ik had altijd een lepel en een 
citroen bij me om heroïne en cocaïne 
te mengen. Maar geen water. Ik zag er 
slecht uit in die tijd en kon niet meer 
in een kroeg vragen of ik even naar de 
wc mocht voor water. Dus haalde ik 
water uit de gracht om de boel te men-
gen. Zo verslaafd was ik.’

De tocht gaat richting voormalig po-
litiebureau Warmoesstraat, langs een 
seksshop ‘waar je ook altijd folie en 
rietjes en ammoniak kon kopen’. De 
groep wordt losser, amicaler.

Regelmatig trekt Sonja haar toe-
hoorders op de stoep. ‘Kijk uit hoor, 
voor die auto’s en fietsers. Ik let wel 
op.’

Op het Oudekerksplein blijft ze 
staan. Sonja haalt diep adem en zegt: 
‘Ik vertel het al vierenhalf jaar, maar 
ik ben er niet trots op. De GHB van 
nu is de Rohypnol – “rooie knol” – van 
toen. Op de Pillenbrug, de naam zegt 
het al, kocht ik pillen om bij toeristen 
in hun drankje te doen. Zelf nam ik 
ook, dankzij mijn moeder kon ik heel 
goed tegen slaappillen. 

Ja, dan kon nooit iemand me be-
schuldigen, want als ze mijn bloed of 

urine zouden onderzoeken zouden ze 
daar “rooie knol” in aantreffen. Ik was 
ook “slachtoffer”. Nou, dat spul deed 
ik in hun koffie, dan gauw naar boven, 
naar de hotelkamer, en dan ging die 
toerist al out. Dan nam ik hun geld, 
creditcard en cheques en ging ik weg.’ 
Ze peilt haar zwijgende publiek. ‘La-
ter heb ik weleens gedacht: misschien 
is er wel iemand bezweken...’

Overal een verhaal bij
‘Vámonos’, roept Sonja, en verder gaat 
het, richting Leger des Heils, Prinsen-
hof en Kruispost, het medisch centrum 
voor mensen zonder verzekering. Door 
steegjes en langs Chinatown. Sonja 
heeft overal een verhaal bij. Bij haar 
vorige rondleiding liep een dame mee 
die haar wees op het ouderwetse uit-
hangbord van de Febo aan de Oude-
zijds Voorburgwal. ‘Oh’, zei Sonja, ‘dat 
heb ik nog nooit gezien. Ik keek altijd 
naar de grond, op zoek naar geld en 
drugs. Ik keek toch niet naar boven? 
Daar kwam niks vandaan.’

De tour eindigt waar hij begon. Son-
ja krijgt een daverend applaus. Of ze 
het ook in het Engels kan? ‘Jazeker’, 
zegt Sonja, ‘en in het Duits, Spaans en 
Frans.’ Schaterend: ‘Ja, dat komt door 
die gevangenissen.’ 

En waar staat Sonja over vijf jaar? 
‘Dan hoop ik nog steeds voor De Re-
genboog Groep te werken, misschien 
in een hogere functie. Dit gidsen is ook 
een verwerkingsproces, denk ik. Ik 
heb nog weleens trek in drugs, maar 
dan denk ik: oké, dan moet ik nu een 
dealer vinden, het kost me geld, ik 
zal nooit genoeg hebben en dan wil ik 
meer, meer, meer. Ik heb mijn werk, 
het kan niet. Zo zit ik dat dan uit. 
Eens verslaafd, altijd verslaafd.’

‘Maar die methadon, kun je dat je 
hele leven blijven slikken?’ vraagt de 
oudste dame uit het gezelschap een 
beetje bezorgd.

‘Ja hoor’, zegt Sonja.
‘Tot je 115 bent?’ 
‘Precies!’

‘Als straatprostituee ben je echt 
helemaal niks. Er wordt op je 
gespuugd, mensen draaien zich 
weg van je’

Dialoog
Onder de noemer Amsterdam Underground organiseert De Regenboog Groep 

stadswandelingen over de Wallen, de Zeedijk en door de Nieuwmarktbuurt 

met als gids een ex-verslaafde en/of ex-dakloze. Doel: voormalige gebruikers 

en thuislozen laten participeren in de samenleving. Projectleider Freek Jalhay: 

‘Mensen met zo’n achtergrond hebben vaak een geschiedenis waar ze niet echt 

trots op zijn én een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ze hebben wel een 

verhaal te vertellen. Met dit project willen wij dat positief inzetten. Hoe is het 

om dakloos en/of verslaafd te zijn geweest? Hoe is dat zo gekomen? Hoe is 

men uit die situatie weten te geraken? De nadruk bij deze wandeling ligt op de 

dialoog tussen de gids en de deelnemers.’ 

Voor meer informatie en aanmeldingen: amsterdamunderground.org.


