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E Nr21 
Ik ben jong (22 jr) en slank en 
heb een fijne vriond. Voordat ik 

a 
mJ;n \/fiend Icerde kennen was 
ik uitsluilend Icsbies. Ik ben op 
zock nnar een meisje dal een 
serieuze relatle wI! aangaan 
met ons (mijn V'nend en ik). 
Hoe )0 tlruit :ciet, kleur of zo, is 
voor ons tomal onbelangrljk. 
Wei eerlijkheid en geen drugs. 
's ZOmers trekken wij met on7e 
kalOpoerbvs en tussendoor1:1 werkon wi) wei 9tlns. WI) Javen 
nlet van !len uitkering of zoo 

Nr22 
Wie Is ef dikker/dunner gewor

E
den of Is gestopt met pezen en 
heeft bruikbaar SM materiaal, 
rubber- of lakleren kleding te 
koop. Ik heb maat 40/42. 

III 
Nr23 

a 
Graag wil ik (d.m.v. correspon
deren en later eventueeJ ont
moeting) In contact komen met 
prostituees van ongeveer mijn 
leeftijd. Ik ben een jonge vrouw 
van 25 jaar, ik overweeg ook 
het vak In Ie gaan. Ik ben op 
zoek naar een goede eerlijke 
vriendin, lJefst In de omgeving 
van Amsterdam - FJevoland.1:1 Een kennls van ml) is ook 

Bel was warm en we zalen voor de verandering builen op on7.c barkrukken. Ik zat 
net gezcUig met Bianca te praten toen cr een roan in een rolstoel de straat in kwam 
rijden. Ik zag de andere meisjes naar hem kijken, maar hij had zijn keuze al 
gemaakt. Hij reed recht op me af. "Rood baar, daar hou ik van" zei hij en keek 
liefdevol naar m'n knillen. Ach, hoe kun je w'n man nou weigeren. Dus ~ng ik 
achter bem aan naar mijn kamer. Hij was kennelijk in een goed humeur; hij lachte, 
draaide rich om en zei: "let op." Vervolgens gafhij een enormc draai aan zijn widen, 
stak zijn armco in de lucht en wilde met een luid joeboe-gcroep mijn kamer 
insulzen. Maar mijn deur was nict gemaakt Voor rolstoelgcbruikers. Hij stoplc 
plotseliug, geschokt en bleckjes kcek bij OID. "Oa maar naar binnen hoar" zei ik 
geruststellend omdat ik dacht dat bij drempelvrecs krecg. "Ik zit vast" zei hij mel cen 
klein stemmctje. "Wat?" zei ik; "ik zit verdommc vast" schreeuwdc bij. Ik kon er niets 
aan doeo maar de tranen stroolllden over mijn wangen van het !achen. "Sorry hoor" 
zei ik "maar dit maakt m'n dag bclemaal goed. We krijgen je er heus weI weer uil". Ik 
ging Bianca crbij halen om te helpeD. Natuurlijk kon ook Bianca baar lachen Iliet 
handeD toen ik het vertc!de eo toen ze die man daar zo ongelukkig zag zittc~ ralde 
ze over de grond van het lachen. "We halen je er weI weer uit hoor" zei ze. toen ze 
ceo beetje bedaard was. 
Nou is er cen ding dat Bianca Dooit wil en dat is haar schoenen uit doen. Ten eerste 
bcwaart ze daar haar geld altijd en ten tweede heeft ze cell scheer gegroeide teen 
waarvoor 7.e zich rot schaamt. Die dag droeg ze witte pumps met onwaarschijnlijk 
hoge hakken cn uitgerekend zij wilde over die stoel heen klimmen. "Laat mij maar" 
zei ze "ik heb vroeger in de verpleging gezetell en ik wee! hoe je iemand uit een 
rolstoel helpL" Nou dat wist ik wei en ik bad ook het volste -vertrouwen in haar, 
aIleen moest ?.c nog weI over die stoel heen. Voor ik ecbter een woord kon 7..eggen, 
begon ze al aan de gewaagde kl.imparlij. En ja hoar, het kOJl niet uitblijven: een van 
baar hakken blecf achter de rugJeuning van de stoel hakell en daar ging le, languit 
mijn kamer in. flaar pakje, dat eigenlijk niet meer was dan een sjaal, schoot los. 
Poedelnaakt met aIleen nog etn schoen aail en met cen boos gezicht lag ze midden 
in m'n kamer. "20" zei mijn klant "Ull is het mijo beurt om te lachen" en hij gierde het 
uit. Gclukkig kon ook Bianc.a de grap van de situatie inzicD. Ze hiclp de man uit zijn 
stoel cn bracht hem naar mijn bcd. "Ooen jullie ook wei eens trio's?" vroeg hij. 
"Natuurlijk" antwoordden wij tegelijk. "Nou" zei hij "dan neem ik jullie allebei, wanl 
zo'u 101 als met juUie heb ik in geeD tijden gehad." 
Ik kan je 7eggen dat deLe man nog steeds een vaste klant van me is en aIs Bianca er 
is, gaan we met z'n deieeu, Waren aile klanten maar zoals hij: een goede betaler en 
altijd goed gebumeurd. 
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prostituee maar wi! daar (be me that you had been dancing Ida zoekt Tanja die in 1963 bij 
grijpolijk) niet V1)or uit komen with Julio I. in your country. I haar in de Amsterdamse Jor
en tleeft dus elgenlijk twee was t8 then, had short white daan bevallon is van een zoon. 
levtlns. Hierover en over het hair, my name was Caroline. Tanja is ongeveer 1.68 m. en 
vak zeit wil ik graag meer we I've seen you later in Amstel heeft lichte ogen. Ze heaft in 
ten. Aan ledereen die mij hotel and Juliana's for a few fader geval in Amsterdam ge· 
schriJft is discretie verzekerd. minutes. We were both with werkt en waarschijnlijk ook in 

customer~. Hope that you read Den Haag. ~ woonde in de 
this and that I hear from you Binnenbantammerstraal, maar 

Nr24 again. die bestaat helaas niet meer. 
Leuke collega zoekt leuke col Wie weet Wl1nr zij Is? 
tega's voor werk vanaf novem· Nr27
ber in nieuw te oponon prive Ik. zeit oak ex-prostltuee, 23huis in het costen van h01land. jaar, zou wei eens willen scMj·A1s je overdag en's avonds ven en/of bellen met een ande
zelfstandig wilt werken onder 

re ex-prostitube. Gewoon gegoede voorwaarden (kamer· 
zellig (maar ook wei eens r'J ~{hvur), schrljf dan een brief 
serieus natvurlljk) praten overonder nummer 24. 
dingen die onll dageliJks bezlg Hoe reageer Ie? houden. Laat wat van je horen, Je schrijft Je reaktie, stopt deze Nr25 want ik wacht vol spanning op in een blanko envelop' en plakIk zoek contact met meisjes die je reactie! die DICHT. P1ak een posl2egeleind jaren zeventig en begin ja

op de rechterbovenhoek en ren tachtig in de Haagslt Ge Nr28 noteer linksboven het nummer leenstraa1 werkten. Misllchien 
Beiden werkten we onder de van de advertentie. Op deze een borrel voor old··time's 
naam Ulian. We hebben ongo manier weet je zeker dat jesake? 
veer drie maanden in close brief door nlemand snders 
harmony geleefd. Jij benl uit wordt gelezen. Deze brief steek
 

Nr26 eindelijk getrouwd met een je opnleuw in een gefl'ankeerde
 
Mylady. We worked together in klant. Ik moest kiezen, tussen envelop die je dan stuurt aan:
 
Y.Y. and Chat. in 84/85. You're jou of hem. Helaas koos Ik Blacklfght, Postbus 16422, 
from Puerto Rico, I'm from verkeerd. Hoe gaat het nu met 1001 RM Amsterdam. Wij 
Holland. You were here with jou? Waar zit Je nu? Kom, laat zorgen voor correete doorzen
your sister. Remember you told eens wat van je horen. ding. 
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