Buitenstaander en Bondgenoot ~
De werkbeleving van portiers in de
Amsterdamse binnenstad

Foto: Floris Leeuwenberg
“Een portier moet politieman, diplomaat, rechter, ruige jongen en
maatschappelijk werker zijn en bovenal een gentleman.
Van alle mensen is hij de ene keer degene wiens aanwezigheid het dringends
noodzakelijkst is en een andere keer de meest ongewenste.”
(Timo, portier)
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