
Een keer heb ik iemand OOr>gegeven voor 

een gewelddelict, Hq ~reeg moor dfle 

rnaonden, omdol men yond 001 ,;e 015 

hoer dit saari situolies kon veM'oehlen, In 

plincipe vroeg ie er dus am Een andere 

keer \:vilde ik iemond aongeven VOOI be

roving, Ik heb toen een dag vostgezelen 

omdol ze de hip eero'er geloofden don 
een hoer. 

Toen en nu 

lOeger had ie ,'log geen seks

dJbs of escortservices en der
gelijke, Je werkle vOr~uil een 

bar of nochtclub die gewoon 

ooel1boor was, Daol gingen 

oak mensen noar loe die gewoon een 
avo~die ~I,it wilden met hun vrouw, Je hod 

bii voorbeeld 'de /vnbcssadeur in de Ro

gussestrool . Door speelde eer bondje en 
kor ie dansen Ook woonbuurlen en hoe

renbuurien liepen veeI meer door elkoOf 

Tegenwoordig heb Ie ti,idens je werk, 
deOldot er speciale werkplekkell zijn, bij

no geen conroo met mensen die geen
noer of hip zijn Er word~ OOK vee l meel 
gekloogc' over overlasr. Fysiek gezien is 

hel werk legenvvoordig veel meer be
slolen, 

\/roeger woren mensen veeI mee- be
ham pen , Platen over sex, scheiden, pros

litu~ie en dergeliike W:JS "oboe. Over ie 
vverk werd niet gesproken, beholve slie

kem oc~iler Ie rug orn. Dit werd can her 

eino' VOl' de iOlen 6(; pas wal vrijer. 

Tegenwoordig zie /e ell hool ie veel meer 
over prosti1utie op eer· sefie~lze man ;er, 

\Nal denken betreh is de mcatschopPii ie

genwoordig veel mee' open. 

Vroeger was een heer een hoel en werkle 

zii zes dogen i,1 de week. Veel vrouwel' 

hodden een pooier, 

Tegenwoordig werken sleeds Ineel VIOU

wen pert·time, zodot zii noasl hel we,k 

oak nog andere dir;gero kunne.'l doen. 

Vrouwen zqn vondoag de dog veeI be

wusrer, zelfslcndiger en onofhankelijker. 

Het begin van het einde 

e opkamst von sekscillos be

gan met odvertenlies woorin 

"huisnooisters gevroagd" wer

den, Longzomerhond kwa' 

mer; er steeds meer clubs en 

pflv6huizell De nochrkroegen raokren er 

lon~lzoorn ull 

Alcohol 

\.,; ,'<r r waren ,'log niel zoveel 

\,;;t velschillende drugs in om
;~''f,I'·>·''''''''. 
")!" ~ r~ " loop, maar er wero' erg veeI 
;t.~;::l geJronker> Je ~lOest, om 

goede zakon Ie doen, de 

klani ook een beelie arlmeren. Dit ging 
dan meestol onder hel genOI van cham

pagne-cocktails. Er' was don ook veel 

meer olcoholisme oilo'er hoeler. - meel 

don IIU. Ik ben uileindeiijk geslopl met de 
bissriss omdot ,k de alcohol en hel werk 

gewoon ZCI was 

.100l t echt aileen Als Ie Lilt de bisslliss 

slopt, spling ie loch soclool gp-zien in een 

leeg gOI, Je misl zelfs de 8dorotie van 

sornmige klonlen als ie stopt met werkell. 

Een ding dot ie zekel mist, i, de sfeel. Je 

!eefo'e tach in eell ondere wereld, eell 

weleld aport. 

Met pensioen... 

et klink: misschien r(JOI, mom 

ik heb 0'001 hel wuk een ze' 

kere rust gekregen Ik heb 
veel mensenkennls opgs
doan, I"-.Jiemond hQeft mlj 

nag Will wq; te mob:'n 

Ik zol nooil zeS9GIl dol ik nlel mcer lerug
go, Ik kan niel 1[; de loekomsl kijken. Op 

dil moment hoel ik Iliel za noo'ig, moa: je 
weel hel nooit. Lool ik moor besluilen mel 

dot ik nooil nOOlt zeg, 

Liz 

)tD[R DAG \lIAS ANDERS EN f[ HAD AIflJO GELD or IAKL L n/\ JL t\LII 

Sparen 

an sporen is het nooit 6chl
 

gekomen. Hel geld kwom er
 

mel schoppen in ell 9in9 el
 
mel bo~ken vii en oIs Ie weer
 

eens verliefd was werkle je
 
weer nie1. Ik heb wei oltiid voor vakanties 

kunnen sparen, 

[en wereld apart 

el werk heef! zeker Ziin rot 

konler. 71001 er zitlen oak 

hele leuke en goede konten
 
oon.
 

Hel was ovontuurlijk en ofvvisselend. leoe

re dog was weer ollders, Je ~ad altiid 

geld op zok. Als hoer had ie oltijd wei t' . 
,\ .. ' 

enigszins sociole conlecten en was je \ 

p3gHld/.4 ~ - LIGHT 


