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8e5tC ex-collego'), 

AI pen loar of Iwoolf werk ik met zekere regelmooJ ,n de pros
Illurie, eersl full-time, loter ben ik enige dogen per week goon 
"velken. Ik heb zo'n beetje in iedere vorm gewerkt, stroot, 
raom, club, priv8 en escorl. Altijd wos er een redelijke boter
hom te verdienen moor de lootste jaren is het om Ie huilen 
geweest De prijzen ziin niet aileen netzelfde gebleven maar 
sleeds vaker wordt sr "onder de prijs" gewerk' woardoor 
klonten bl'lven zani ken om meer oct'e voor m, nder geld, 
'vVaardebosl 
Meestol hoor;k andere hoeren klagen over buitenkmase en 
verslaafde collego's terwijl zij zell oak op hU~l hoofd goon 
stoon voor eer poor tientjes extra. Kortom ik vind er geen 
moer meer oan. 
Natuurlijk ben ik 01 die jaren uit handen gebJeven von de be
lostingen maar oak hier voelle de veronderingen oonkomen 
Om mil heen zijn verschillende domes 01 reeds voor schut ge
halpen door ioloerse "vriendinneri'. Moor oak zander dOl1iikl 
het er op dOl de stool zich sleeds pooierochtiger op goat stel
len. ledereen isban9 voor razzi a's in de bra nche wo 0.'0'00 r 
je schichtig oon her werk bent. Vroeger vvos het gewoon een 
droo9geiler als een man verdekt opgesleld oehler een boom 
stand, nu denk je onmiddellijk oan een of andere enge over
heidsinstontie ols iemond te long ir, je werkomgeving rond
hongt. Misschien wot poronoio gereogeerd moor het hee~ 
wei degelijk effect op de <.wolileil ven mijn werkomslondig· 
~eden. 
De reden am destilds re kiezen voor proslilutie had alles te 
moken met vrijheid. De vrijheid am zell mijn werkuren te be
palen, rnijn eigen werkpiek en klanten Ie kiezen. Bovendien 
wilde ik nielsliever don samenwerken met vrouwen WOOf ik 
01 long voor mijn prostitutie-corierre groot respect voor hod. 
Inmiddels zijn veel von mijn idealen oon het wankelen ge
brochl dool aile moatscnappelijke veranderingen. Ik 'lind ~el 
geweldig dot prosritulie inmiddels iets meer is geoccepteerd 
ols beroep moar verder vind ik dot het vak behoorli jk aon het 
verloederen is. Weinig te verdienen, lostige klonten en een 
overheid die olles wei eens even voor ons zol goon regelen 
Nou het neeft mijn lijd weluitgediend en ik kop ermee. 
Vorig ioor ben ik 01 begonnen mel wat korte opleidingen am 
een eigen bedrijfje te beginnen en ik werk nu oon een woler
dichl ondernernersplan. Uiferoord blijf ik aClief in de 

en ~ 

dIC:!ls~verlcnlligmoar nier die van de sex 
NOli durn,,"o Ik wens jullie oIle succes in de toekomSI en hoop 
dot ik er noosl /-11 met mijn sombere voorspellingen Mogen 
iullie dagen in de prostilulie nel zo gezegend zljn 015 de mij
ne in het verleden waren, dan zit het wei goed met ons be
roep. 
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8este redocr,c, 

Ik werk nog moor ro sin een cI Lib in de buurt van Apeldoorn. 
Ik heb wei vTiendelilke collega's moor echt veeI wi jzer von ze 
wordt ik niet. Ze zijn nomelijk uiferst zuinig in het delen van in" 
formolie. Niet dOl ik nou zo'n rompen-prosliluee ben WO(l~ 
mijr klonten zijn uilerst tevreden mcor tach heeft het bijvoor
beeld drie weken geduurd voordat i<. er achter kwom dol ik 
niet met mijn klanten hoel te zoenen. Ik yond het een rotstreek 
von mijn collego's (en boos) dot nieMond rnij dit verleld hod 
lerNijl hel voor iedereen een vanzelfs,orekende look blijkt Ie 

zijn. lullig begin dus. 
Inmiddels heb ik het beter door maar tach zijn er yost een 
oonlal dingen die ik (nag) niel wee!. Ik zou dus groog in con
loet komen met andere c1ub-vrO'Jwen om zo nu en don eens 
wot ervoringen uit te wisselen. Kon dol? 

Graelen van Corino 

Besfe Car,'no, 

Hel is ailijd p,ellig em mel coilego '5 ervaringen ui/ /e 
w,'ssefen. De meia'en woor fe mee in de club wetk.f zi,'n 
eehfer oak ie concurren/en,' zodai Ie niel aillid van z~ or 
con kan. Noluurl,'/K fellen ze op ois er een nieuw gezichl 
is en zoiafl9 Ie o!]schu!dig6 blunders mockl zu/len ze am 
ie '/ochen. Ai's ie gevoar gaol lopen run ie ,'n de regel 
wei op ze rekenen, ol hill Ie 0'001 nOluur/,'ik nooil echl 
van op can. 
Een be/ere monier om rnel col/ego's ervoringen uil/e 
w,'sselen 1,'01 er buiten de dub. 
DOGrom o~qoniseerl de J~ode droad, elke eersle vrijdog 
van de maand, een open ovando Deze ovand is luis! 
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