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Redactioneel 
Zij dacht dat ik van het Leger was en daarom knikte ze 
alleen even terwijl ze op de barkruk naast me klom. Ik 
had een paar Blacklights voor me op de bar gelegd en 

dronk een sjuutje van het huis. Lydia, met wie ik op pad 
was, zat in de kleedkamer te kletsen met een vroegere 

collega die ze hier was tegengekomen. Het was rustig, er 
draaide een film waar niemand naar keek, op de bank zat 

een vrouw zachtjes met haar klant te praten. 
"Verrek, wat is dat?" Mijn buurvrouw tikte met haar 

vinger op de Blacklights. "Tijdschrift voor prostituées? Ik 
dacht dat het de Strijdkreet of zoiets was". Ze pakte er 
een en begon te lezen, er was amper genoeg licht voor. 

Ze moest lachen en las de limerick luid voor. Er kwamen 
nog twee vrouwen bij staan en ook de barkeeper wilde 

het blad zien. Dit was precies waarvoor wij gekomen 
waren. De eerste Blacklight was nèt uit en ik was angstig 

gespannen of het in de smaak zou vallen. Ik werd niet 
teleurgesteld. "Eindelijk eens iets voor ons" zeiden ze; en 

dat kregen we nog vaker te horen. 
Overal vandaan krijgen we enthousiaste reacties, brieven 
en telefoontjes. De hebngr=.jkste .klacht is dat het blad te 
dun is. Daarmee valt te leven, niettemin hopen we dat in 

de toekomst te veranderen. Een Spaanstalige uitgave 
staat ook op ons verlanglijstje. Dit alles is vooral een 

geldkwestie. 
Een ander punt is de verspreiding, die we nu vrijwel 

helemaal zelf doen. Wij gaan de ramen langs en de clubs 
in en we adverteren. Wat zou er gebeuren als we 

Blacklight in de vrije verkoop doen: bereiken we dan 
meer hoeren of wordt het blad dan vooral door 

buitenstaanders gekocht? 

Dit tweede nummer heeft lang op zich laten wachten. 
Dat komt niet door gebrek aan ideeën, die hebben we in 

overvloed. De oorzaak is onze onervarenheid met het 
maken van een tijdschrift gecombineerd met tijdgebrek, 

want we hebben allemaal ook ander werk en doen dit 
'erbij'. Wij kunnen dus nog best versterking van de 

redactie gebruiken. Heb jij zin om mee te doen en kun je 
er tijd aan besteden, neem dan contact met ons op. Ook 

kopij en illustraties, vooral foto's zijn welkom. 

Ik had de laatste tijd slecht verdiend, dat kan gebeuren nietwaar? 
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Hij: "Volgens mij kan ik meer verdienen dan jij". Ik: "Wou jij mij de hoerenleren spelen? Als je denkt dat je het beter kunt, 
ga je je gang maar." Hij bewees zijn gevoel voor humor door meteen zijn kleren uit en de gordijnen open te doen. 

Hij hield het tien minuten vol, mijn droppiel 


