
Rech tsoIJzekerheid arbeid, ongeac!Jt of dat wit of zwart ik bcdank ook voor het 'te weinig am 
was, hangl af van hun. mate van bij van te leven maar teveel am van 

1k wil de ilondachl vestlgen op mi;n de tiid zijn: willen ze op grond vall dood te r,aan' niveau dat de sociale 
situatie van arbeidsongeschikte de in de afgelopen /111en maatschap dienst voor me in gedachten hee£t. 
hoer, pelijk gegroeide il1zichten het werk Maar even terug naar de tOekomstige 
Tn 1974, well ik op de Wallen werk\/an hoeren ais (Jrbeid erkenl1en of legaliteit van hoeren. Retekent dat 
te, ben ik ziek geworden, Ik was nied 1k waeht sinds hal/ m{wrt op dat mensen ineens niet meer op hoe
overspannen en kreeg \ian de weerde uitspraak V(ill bet GA f( over of il< ren zulJen ncerkijken? Oat je als 
omsluit de zoveeisre astmo-aanval. de AAW-U1tl<erin~ mag hOllden of vrouw net zo vee! partners in je bed 
lk heb mijn he}e }even oj aSlma. Die niet. Varix jaar stand 11l cen brief mag uitnodigen als je zel£ wllt, al dan 
keer was hel crger dan Ooil. Ik weld van hen aan mii gehed niets over niet betaald? Oat huisvrouwen o6k 
per ambulance nailr een ziekenhuis well< inl<.amen ik kriig als ik uit de be1asting gaan betaJen over hun ver
vervaerd en moe,~t daM bli;ven. Met AA IV gegooid wordt, Vat i1< arheidsworven huishoudgeld. In dat geval
de stal en mijn medepatinten macht ul1f;cschikt ben staat niet ter discusmogen mcisjes in d~ disco wei oppas
ik niet over mim hoer-zijn praten, sic.	 sen dat er gccn hclastinginspecteur 
maar oIs het 7.0 uit kwam, werd ik~	 in d~ buurt is als haar 'wip voor een 
er we} op gepokt. Maar daar ~aat~	 Mw lncke Mut, l1itkeringsgercchtignacht' de drankrekening betaalt,
deze brief met over. de !lnders kan zij oak een aanslag ver:~:~:i Toen ik J,n april 19/4 ophie}d met wachten. Hoe gaat de belastingdienst 
werken deed ik een aanvraag am trouwens bewijzen dat ik er geldRugpijndffi. bi;stand op grand van de Algemene voor kn)g, misschien doe ik 'het' wei,"W Bi;s tandswe t. Vat ging in op de dog tj	 rk werk nu zo'n vier jaar als raam voor een half brood en een doos 
elm ik me liet uitschrijven bij de eieren.prostitute_ De laatste vljf maandenzedenpaiitie, No mijn ontslag kwam Als het betckent dat ik moet kiezenheh ik regelmatig last van hoofd en ik in de RWW, oak' uitgevoerd door russen lev~n van een uitkering of nogmgpijn. Thuis heb ik a1 een spcciaal de Gemeente1ijke Sociale Dienst. ffit:er hoereren om aan miju bdasbed aangeschaft (met zo'n gczondOmdat ik nil meer dan een jaar 111 tingplicht te kllnnen vo1duen raak ik heidsbodeml, maar mijn Idachtendle regeling nos steeds niet arbeids enigszins in panick. Arrnoe of eenhlijven. Nu denken ik dat het misgeschikt was, weld ik begin 1977 pOOler!schieri' met mijn welk te makenuvergeheveld naor de Wen Jlet inge Altijd hcb ik mijn stap in de prostituhedt, vandam mijn brief naar jullievoerde AAW, ell we] met tewgwer tie als bewust en vrijwilJig' ervaren blad. Ii< vind rnijn werk niet vervekende kracbt vanaf 1 ol<tobcr 1977, maar ltU voel ik me gedwongen een lend of zo, Natuurlijk heb ik dagen wen de AA W van kracht werd. 11< keuze te maken tussen afhankclijkdat ik er ahso1uut geen zin in heb, weld tachtig a hondcld placent en afhankelijk en dan heb ik het nogmaar dat heb ie' altijd wcl als iearbeidsongeschi.1<t verklaard. niet gehad over de gevaren die deze werlet. Ik vraag me af of ik met hetToen ik VOl'ig JOOT augustus terug 'lcgalisatie' met zich meebrengt tenwerkell in de prostitutie moet stOpkwam van een weekje bij een goede aanzien van ooze anonimiteil. Ofpen om van die pijnen af te komen ofvriendin, lag er een brief van het wu mijn familie incens ontzettenddat ik gewoon door kan gaan. lk hoopGAK, dat me vit de AA W wilde trots zijn op mijn beroep? Konom,dat juHie el'.n oplossing voar miigooien. 1k was als ongehuwde vruuw het leven valt nkt altijd mee voorweten.v60r 1 januari 1979i11 de AAW cen onafhanhhjk mt:ns dat haar vrij
gekomen. en nu had ik een iaar over heid boven aUes stelLTrmagang.~telmiin am aall te tonen dat i1< 
inkomsten uit arbeid had voor ikI laninek, ' Dubbellevcnziek Weld, Natuurliil< had ik zwart

I' gewerkt en de zedenpolitie had net
Met veei interesse heb ik ;ullie artl Bekcerdjes na vii! jaar haar arc/lief opge
ke) over dubbelleven gdezen. Hetruimd. 
was vaar mii, en il< denk voar alle Op een middag reed ik in mijn autoOat ze mij en die pakweg andere 
hoeren, erg herkenbaar. Oat il< in de en luisterde tocvallig naar Cen evan

I	 
tWintigduizend mensen, vooral 

prostitutie werk weten aileen mijn gdiserend programma op de radio. VlUuwen. uit de AA W willen gooien 
pqrtner, mijn zus, miin huisarts en Het gi.ng over een sexcJubhouder die komt donrdat - in het kader van 
natuurliik miin collega's. bekeerd was. Hij had ergens jarengelijkheid van mannen en vrouwen 

lang een sexcluh gexploiteerd, verte!vour de wet - nu de eis wordt gesteld 
.....,.. de hij. Tot hij ineens 'het licht' zag.dilt je het derven van inl,omen kunt Is legalisatie aanslag op vtijhcicI? 

Aile zonden zijn dan bJijkbaar vcrgeaantonen voor de arbeidsonge:&M ven. Het kan verkeren. Vanaf toen ~w# schiktlJeid. Het scllUnnige is dat ze Ik ben eeo vrouw van dertig en alfgr deugde cr fiiets meer van. Prostitutieachteraf, met tcrugwerkende kracht, zeven jaar werkzaam in prostitutlcWf.0 was zondig, vond hij. Natuurlijk had:;xh die eis 001< stellen aan de oude land. Al die jaren doc ik mijn best 
:~:{:~:::' hij wel jarenlang aan meisjes grof gevallen van vaor 1 ianuari 1979  am maatschappelijk ietwat op de 

terwijl die eis toen nag niet werd hoogte te blijvcn. Zodoendc heb ik	 geld verdiend en daarvan geleefd als 
een vorst. fa, zo gaat dat. gesteld, Bii mij zit er dan Dovendien uit kranttn en publikaties van de 
In mijn visie is prostitutie een nor;::";::::.:;:::; de complicatie biT of ::13 mijn werk Rode Draad begrepen dat we binnen

k:-:}X maal dicnstverlenend bedrijf waar jeols llOer willen erkennen. Geen verkart een legale status 'kriigcn'. Of ik 
nitt betcr of slechter door wordt. Het~#A:>'~ worven rechten meer VOOl mij, geen claar nou we! zo blij mce ben weet lie 

'-;>,o'.(.}i~ is gemakkelijk om onder het mom;.:1~ recbts7.ekerheid. Het is normaa} dat nug niet. Momenteel ontvang ik een 
van 'bekeerd zijn' prostitutes te vertFJ ie ie boekhouding lien jaM bewaart. uitkcring en verdien Ik wat bij in de

~.rf~ oordelen. Evangelisten zijn vaak han. .::,,~;: Hoeveei van mijn lotgenor.en zijn oj prostitutie. Met de extraatjes Ult dc 
:;...,::::< di.ge zakenliedcn. 
;~-:-: niet vee1 langer dan tien iaar prostitutie betaal ik mijll cursusscn 

Maar vcrgeet niet het mooie spreekorbeidsongeschik ti	 en dergeliike, zodat ik cen plaats op 
~::::::~'" . woord: Spuw nooit in de bron waaeDe inspecteur van het GAR die miin de arbeidsmarkt kan veroveren waar 
~3J0 uit u heeh gedronken.geval ondelzocht, zei mil dat ik er ik tot mijn recht kom. rk verdom het~:;::4A' 
W~~::: tameliik s}echt voorsta. Of de beooram met mijn afgebroken middelbare 
::~:=::::;:::: Mobydelingscommissie mii er1<em als schoolopleiding achter de kassa van
 

iemand die eell inkomen had uir A.H. miin talcmen te verprutsen en
:Wtt: 
...... 



Eindelijk, ein<Jelijk, ein.deJi.jk, Mar 
was die dan, Blacklight nummer drie. 
Na het lezen van de cerstc twee 
nummers 7.at ik echt tc wachtcn tOt· 
dat het derde nummer uitkwam. 
Waarorn duun het toch zo lang Your· 
dat cell meuw nummer uitkomt! Ik 
zat cr ccht IIaar uit te kijkeo, en nu 
weer naar nummer vier. Ik vind jul
lic blad ccht heel leuk en kan daar
am haast niet wachten tot cen vol· 
gend nummer verschiint. Kunnen 
jullie niet wat sneller werkcn? Iedcr 
blad heeft tach Cf'.n dead line? Voor 
mijn part komcn jllllic iedcre maand 
of zelfs iedere week oit! Zoals Jullie 
in het eerstc numITlcr al schrcvcn 
\vordt ~r ontzettend vecl over ons 
geschreven en hcbbcII we nn cinde
lijk de kans om zclf iets te schrijven. 
Jammer dat h(~t dan steeds 7.0 lang 
moet duren voordat een nicuw num· 
mer uitkomt. Gn alsjebJieft door met 
jullie blad maar dan wat vluggcr als 
het kall. 

Miranda 

Beste Miranda, 

Biacklight wordt gemaakt door vri;
willigsters. Allc vrouwen die eraan 
meewerken hebben ernaast nog een 

worden menseJl aangen'omen' die 
zich dall volledlg l<.wwen toeleggen 
op het maken van hun blad. Oak 
zijn WIj afhanl<elijk \'an wat er bin· 
nen komI en £If en toe lijkt hel weI 
of vrouwen het cen beetje eng vin
den om ons Ie schri;ven. Als er men
sen ,,-iin die cen leuk verhallI heb
ben, of cen iets minder leuk verhaai. 
of VlQuwen die vragen hebben, CllZU
voolt, schrijf die dan op en stuur het 
naar OM. Ie kan zeif bepalen welke 
naom er onder ;ouw stukje of brief 
geplaalst wordt. WeI is bet lwndig 
ons je adres Ie geven Lodat wi; even
tueIe reacties aan Ie kunnen dom
sturelJ. 

de redactie 

Beste redactie, 

Allereerst een compliment vom het 
blad "Blacklight" dat ik deze week 
ontving met cen Leuke bijLage van de 
dric aapjes. 
Craag wi! ik een kleine reactie g~vcn 
op het ondcLWcrp: "Handicap" no.30 
van Sexprcsso op pagina 8. 
Ik vind het niet meer dan normaal 
dat ook gehandicaptcn gebruik kun
nen maken van de diensten van een 
prostitucc. 

Beste collega's 
Op maandagochtend 20 maart werd Daniela 
S. Door een klant opgepikt aan de Nie%el. 
Onderweg naar hoar afwerkplek i$ ei" een 
andere man teYoorschiin gekomen. Deze 
man had zich verstopt achter de achterbank 
in de auto. Door het midden in de nacht was 
en aile stoplichten op oranie knipperlichten 
ston~en zag Danie~a geen kans t~ vluchten. 
No verkracht en mlshandeld te ZII" door 
beide mannen heeft ze een van de mannen 
met een mes gestoken. Dot hii daaraan zou 
overliiden was echt niet d.e bedoeling maar is 
hellos wei gebeurd.Nu zit Daniela in de baies 
en snakt naar post/reacties van andere vrou
wen uit het yak. 
Wil ie hoar schriiven dan k~n dot via de 
Rode Draad. 
Dames doen. 

.••~. ~~~ J"U~""o •.• / •• U<J'" ~~ 'V~- ~' 

komst sommige van jullie "werk· , 
plaatsen" (mooi woord he?) oak voor , • 
,biivoorbeeld,rul~toc1gebruikers toe- - 
gankelijk zouden <"ijn en daar oak 
mee geadvcrteerd kan worden.Jnte
gratie ten top, volgens mij. 
Zelf werk ik als vrijwiHiger met 
cloven.Up de Revrijdingsmarkt van 
afgdopen mei stonden wij war ook. 
Ik had enige kraampjes,ondanks de 
herric vall het aanwczir,c podium,had 
ik cen lcuk gesprekje met vertegen· 
woordigcrs van jullie organisatic. 
Daarom wil ik onder jllllie aandacht 
brengen dat doven vaak gchandicapt 
zijn op het gebicd van communica
tic. 

Doven zijn erg visuecl ingesteld .Zou 
het niet mooi zijn als Goit ergens op 
een raam of deur het toegankeliiks
hcidssymbool (oortjc met balk erdoor 
heenl voor doven te zien zou zijn? 
Hierbij wil ik het latcn. 

rk wens juHie Sllcces bli de vcrderc 
ontwikkeling v<ln de "Slichting De 
Rode Draad" en "Blacklight". 

Met vricndclijke groCtCl1, 
Teo van Zelm 

__··n~geSl. : 
Prostituee doodt ~ dl!OC !Q$l!tl!ee'. 

'AMSTEllDAM, do.......
 
D~ z~·j.ril.. pt~.llIu'* D.s. 

b~<,ll bfokel.ld de' Z4·'arl,te
w\.l\·audtt A.. ln·4leAs.'d0'

k1ant met mes 
AMSTERDAM (ANP) - De 29-ja :::1'::~1::~~':::=rige prostituee D. S. heeft be. te·~bb.e.' ce'bJ't,ckJ~;Uot 'If;Qf.' 

f.ttjk,:.- ovlleRChot i"V~D" h.etkend de 24·jarige C. A. van der '.Wlfln,t cIiu..aia...~lat.ht9aorl . 
.y.ncl g9\1Olulta \ 409r;o,, or.Aar door messtekenom het Ie	 'ktl)ni~•• diG poUtJede .• I.t~, 
'm<:c:nle:. ,r " .-f. .J"''';.ven te hebben gebracht. ~ man	 ,~Uit'hd OO(knlOfl): bt.ct.k dal' 
"an d~ Aar mciA.n.Nri~fl1I.is dinsdagavond dood aange
41i~·ION:.¥~.it, Inl!"'l~l 

trorten in een woning aan de ~~b;:;~~::~~ 
\iJ··..ed>d..l,d.I.OdlC~<oWittekade in Amsterdam. 'h.d \\)J:Z«ht.t.Aen boU.·c 
v.... dC' krotgcntoeJDinsdagavond werden twee tweetaJ n&at de- De 

mannen aangehouden in vera de:. wa~ u. 4e 2$.jarige prO$-
tl.l~,,9j)$tt:n •. 

band met deze zaak. Een van :r:t"
hen Is vrijgelaten, omdat hij 
nie'ts van doen heeft met de 
zaak. 
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