
,';Watkrijg,itvoor je gdden:w~~~,;m~~:d-~ (,;'~&tal}:~¢1Jyo:Qt ,,':~ :,:",:;;:::':",:,:,::::t:::;:': 

?:orgcll. Het papd wQ[~h:'d;\ge1iik~~,~ch~oflg¢m~kt,:iJ.i;d~, 
:~, 

.. 
:
-;c" ~)cht~~du ~el1.,-Het ebikt~:~d~igd:~eFb~gi riti;';dd:~;;·· de in teri·':'H'ErOR:AH

.):;.:..";:	 ::.. ; :::'(:~16"eli{)fgStl.&kl~ar is I~et haar werk om eell lIur oLll. De 
~ :. 

werkkamer is dan schoon en biedt de v-olgende zaken: een
 
Werkplekkell:'N'~e:t ied&rd':~tad lIeefr raambordellOn. Teich
 wastafel (soms zonder zeep ell handdoeken), meubilair zo
~iji,}e~'er waafscliijl~mk'''m~e,r dan je d~Sl1t, daaro~ b~g als: cen bed (met sprci), cell klein m£eltje"en de.llQ4ig~ ver,
~veilot)¢e)1 rij'rJ,e;':::, "'~,,::',::_ '..' 

Jichting. AJs je~J:OJlcl1-il1 jem~nd hebt ishet,ve(stM1.'iiig elm: 
de plaCklighfuit te draaicn. Verder hee1thet pand illtijd een 

'Am~rerdam " de Wallen,::Si~lgeJgebied- en Ruysdaeikade. telefOOIl, die soms cchrer aileen lnet mU.lltCJl werkt. Her is
 
Ha~~Ielll • omgeving Begilnhof. AJklllaar'~ de Achrerdam,
 ,daarol11 bdangrijk om altiid war klcillgeJd in de bUllet van
 
Den Baag .. Gdeenstraat,!:?oubletwaat ell Poddiiksesr
 de tele fooll te hebben voor noodgc-vaIJcll-. Ook is or een
 
raar. Arnhclll -Spijkerkwarticl'.Ijcil-Bosch " Schildersrraat.
 kCLLkenmet koelkast en koffiezet-appa.raat, waarlllec niet
 
'Eindho\;cn - de Edisonbunrt. pcventd: - de Bokkingshang. , gezegd is dat cr ook koffie enJof£risd(3nken z~jn.. Vaak
 

, Utrecht· r-tarde Bolle.nstraat c~ h~l- :i.audpad. GroningclI_"
 moet je claar zelf vOOr zorgen. SOl"ns beeft het pal1d kasties
 
Niel\Wstad, Vishoek, MUlirstra,lt, Hoekstraat. Nijmegen •
 die op slot kunncn 7.Odar je ie spLiUen op dewerkplek kunt
 
Nieuwe Marktsrraat.
 laten liggen. Wanneer dit nier het gevaJ is wI je iedere dag 

moeten slepen met tassen vol Qnmisbare z'lken. Over her a.l~ 

gemeen heb je nodig; cen groot badlaken yoor:or het bed 
(desprei die op_ het bed ligt wordt vaak maar ~n '!1laaJ-per 
week Yerschoo~d),condool11s, glijmiddelen, werkkleding, 
make-up, dildo's, zwepen eil ,mder beroepsgeteed-s¢~ap. 

Vaak ,is er geenradio;n het pand el) 001< dit i's: eeh;(jnmts- ' 
.. baar'attribulit om geluiden '\ran :de strait te'de.iri'p.en:nH\a( 
, ook~m zelf enigve(tier re he:bben :'twv-ijlj6",bp rtlan:rcil, 
w~clit. Zijh erzaken'die ie bert ve'rget~n·d,l.rikiht''-;eaere 
hoeren\:)(lllrt her begrip II boods~hap-pelljongerl'~''':.6'ir::zijn 
v3:,ik 6i.iclere maunell di~.een br90dj~ oicoudo~ms \'0;~ je 

<:::)<,v.ille'n hatcn tcgcnbetaji,;g van een klei;le fooi. Je kLInt 
, natu'urlijk nict iedereen met ie zllurverdiCllde ccutjes weg 

sturen YOOI cell boodschap. Informcer daarom eerst bij je 
n,l,aste collega's. 

De functie van het raam. Het is niet zo dat je je r<lam aileen 
maar gebruikt om zichtbaar aanwezig te zijn. Het raam 
hiedt veeimogeJijkheden om iezelf te eraleren waardoor ie 
op subtiele wijze van invloed bn zijn op het selecteren van 

;:-::--~.	 de gewenste klanten. Wanneer ie je2elf in zwart leer etaleert 
krijg je andere klanren dan wanneer je in wit lingerie met 
paardest3<lrtjes en kniekollsjes door een kier v/an de, vitrage 
te~ien bent. ,·"i:, "'~:': 

Lezer:t,,9f studerel1<lcht~r heqd~~ k~l~;~~ltuurl,j"kwei -ulaar 
sr~af:?~er ~ngel;lreres~eerd ell: je-1Pq~t ,ri~~,raat QPkijk~Jl als 
et'4~~J\iersJ~verd,~p~_11.y~lr; OOka:.lsJ~g~e;l,kla,I1t~!l' hebt 

: befi'c.j¢ ;j::\n h~t,werk\~i{rVell·i~,:oeeIi"belal1grii:t<:'\)ilderciecl 
va11. jb'V'ei:~.::. __' '- < ., .:";::}: ":""" 

~.'Huuren clagdelen. hI-de .rneeste.~te<:len kup je lOen raam:p,!: 
~; fen Pt:r dagdeel. De prijiell liggen russen de F1.75,~en 

'fl.150,,, J?er dagdeel (vaal(vooraf betalen!). Meestal zij~er 
·-twee dagdelen per werkdag .Qlaar so,mspok drie zoa'ls_~~l, 
"f\msrerdam opde waHen, Er zijil vfouwen die het liefst,:~~:'{ 

de middag werkeu e,n vronWen die de,voorkeur hebbcil, 
,::::.voorde-avolld/nacht. Dezc voorkeur is heel persoonlijk ell :~ 

" je mit dus 'tclt lilt mbet,en ~ockcn w~t voor jou het prettigst ':,' 
Jis. Ove~ her algell1cen ziin,er geen gwtqNcrschilien tUS$:~P::,:;; 

';klanten-o-p de dag en'op de avond bebalve dan Jar je o\(et-::,}: 

¥dag mee, zogcJ)aallld werkvolk tiet eil datde avol1dk1anten\,~: 

':~b:~:;~~~j~l.l \~ip, k?n}cn m:ke~l.na aft()~}p v~n hun l'ursu~~~t:~:ti: 
¥Verdor ziil1 er'savonds natuurlijk tnarUlen die hun hoer~n<;;:: 
, bezockco'~)bi'neren met uitga~n, in dat geval m'bet je goe~\>,: 
;~9P drank en/o(drugsmisbr~ik Jerrell. Drank ell sex§~;§r 
"inecst~1 cen beroerde combinatie,.::":':::e::::" 


