Met begin
k wilde 01 vroeg op komers
goon wonen en zelfsland'g
zqn In die lild was een
vrouw aileen heel bijzonder
en hel was doordoor oak
best wei moeilijk, Ik hac vook Ie weinig
poen, Oak had ik gee n zi n mee r om rn iI
voor nielS 'Ie lolen pokken' door vriendles
el1 dergelqke

Tarieven

Bescherming
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Condooms warer. in die lijd
erg duur en von mindere
kwolileil. Je kon ze kopen b;1
apolheken en drogisren.
Deze zoken werden ook wei
wilte winkels' genoemd, Geslechtszi8fte-
comrale ging meestol via een huidarls.
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e werkle door mel vasle 10
rieven: j 50,- yoor een hip

j 100," voor de nachl Dit
1 erg weinig, maar een
lijk
~.~,
11.,~::,;.
gulden was in die 'iid lien
keer meerwoord don nu No sluilingslild
werd er va8k nog prive onderhondeld.
Don nom je nag een loalsle kl8n~le mee
V80r 25·35 piek

Deze bezoeken weren nOluurliik perliCJ
lier, je moesl olles zelf belolen

Werkomstandigheden

De omgeving
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II.:. heb welbewust gekozen voor het yok,
Ik werd door niemand gedyvongen en ik
wos ,-,ok niel zielig, helemool niet.

oede or:Jeidsvoorwoorden
hod je ;n die lijd niel, die
oesl je ze,f creerer. Eigen

Oppikken
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dee lild hod Ie geen specie
Ie seksclubs en dol soo'l din
"I

gen. Je kon naor bepoolde
co res en nochtcl ubs om
klonlen op Ie pikken, Zo hod
je in Rotlecdcm oil voorbee,d ::Je Cosmo
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bar, de Hoba'1ero, de Cascade, de Am
bossy en nag een poor ar.dere oe ressen,

Iilk werd je vroeger min of
meer
gedwongen
om
zelfslondig te zijn. Je moes! olles zelf rege
len. Coordot je niet Ie maken hod mel
huisregels, was er oak meer vrijheid van
honcelen,
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Werkplek
k heb veel in de Cosmo-eor
gewerk1. Deze bar werd ge'
rund door een vrOU'N. Er hirg
oltijd een goede sfeer en er
'A'OS ie's meer :;ocioo' conloci. Zo werd mel Kerstmis de hele Iei'll
v8rsierd en kwam iedereen in hoar leuksle
coclailjurk opdraven Op zo'n ovond V,jO
ren er minder h'ppen, maar was hel veel
gezelliger.

!.:

i('

::."~
,........

erder vvaren er speciale
peeshotellel;es waer ze per
(harf)'our reb2·nden en woor ie
met een hip nO:::H toe kon. Ko
mers verhuren noemden ze
vroeger "'endez-volCs ge'ven",
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wei op de noogie von wal ik
vaal' w8'k deed. moor h'er is

nooit over gesprok.en.
Er gingen wei veel dar ps
prcotjes rand,
In die tijd waren mensen veel meer be
krornpen, Alles 'NOS veeI slrenger dan nl).
Als vrouw zijpde moenl je geen make-up
op, Je moesl voor 10 uur '-'luis zilr'. Ook
mochl ie niel dronken worden of shoggies
draoien. Pul was ordinoir.

Soorten en maten
)~

Afwerken

ijn femilie was woarschijnlijk

e had vloeger veel 'neer zee
lui dor' legenwoordig, Veel
Scandinoviers en OiTeriko
nen In mijn beginlijd kreeg
ie in hel algemeen Ie mok.en

r~rel doorsnee klanlen. Speci:Jle wensen,

zO:Jls bij voarbee·d SM weren loch wol
'slodser'. Kenlen gingen hiervoor eelder
nO:Jr grolere sleden, zools Oer Haag
LOler "verden wensen lelkens extremer. Dil
hoc ook re moken rllet oe Iqd, Halverwe.
ge de jO'en '60 kregen vve Ie maken met
de hiopietijo en WClS seksuele vrijheic' op
eens ir, de Mode, Door 01 die grolis
ro'rdvvippencle amaleurs werd voor pro
fessionele hoefen her geld steeds minde'.

/V',en ceed allijd een beelje lacherig ove'
heeren. maar er werd in de proktijk loch
hondig gebruik von gemackt. pJs je
bijvoorbeeld op kame's woonde, rroesl
je 015 hoe' meer belolen,
Heeren zelf waren oak meer be''Jompen.
Als je in je vrite tiid col:ego's in de stod teo
genkwam, zeiden ze je voak niel eens
gedog, omelot ze niemond wilden lale1
vveten dot ze als hoer '0i8rkten OOK kwo
men ze voo k met het bekende verhoal' "I k
go nl! een nelle vrouw worden', Een
half joor laler zalen ze er dan weer.
Ik was in rei begin heel no','ef en heb eeln
oak de ncdige problemen gehac.
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INEENS WERDEN RONDWIPPENDE AMATEURS JE CONCURRlNTEN

