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Eind oklober was het zover. de bijkans antieke bordcelwet 
was definilief van de baan. Hel was all,mgere tijd een strc
ven van dc Rodc Oraad, en hocv....et clat doel nu bereikl is 
heeft het meer icts van een begin dan van eell tind. V.,;c1 
nieuws is da! nict voor ons, we welen maar 31 te goed dal 
legalisering van de branche nict automatisch acccptatie en 
positieverbelering van de werkzamc prostituees inhoudt. 
Het 'labeltje' Iegaal is dan ook geen garanlie voor betcre 
verdiensten of het uitbannen van misstundcll. Intcgendeel, 
dat is nog steeds eell terrein V\'aar veel op moet worden 
veroverd, de Rode Oraad is nog lang niet klaar. 
Het nieuwe millennium nadert CII de aarde z,1! wellicht net 
zo rond blijven draaien als dat ie altijd al deed, toch is Jat 
gegeven voor de meeste mensen een punt om even std te 
stlliln bij de geschiedenis. \/·....at hebben we bereikt en wat 
hebben we in de vorige eeuw laten liggen. Voor de Roue 
Draad geld! hetzelfde, wat is cr verandercl or om \'verkter
rein in het anderhalvc decennium dat we JehleI' de rug 
bebben, wal ging goed, wat had betel' gekund of wat ging 
zelfs compleet de mist ill, maar bovenal hoe kunnen nag 
effectiever aan de weg tiOlmeren. Welaan, op de meeste 

n deze vragen bestand oak een antwoard, de beleidsdag 
van afgelopen zomer was een bron van inspiratie daarvoor. 

r is namelijk het een en ander veranderd op het proslitu
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tiegebled maar beslisl niet tot icd(;!", tevredenheid, helw Ive 
op hel r.cbicd van de prijzcn, dat ~taat stit, daar worden we 
dus ook nid vroJijk van. 
Verandering dus en de Rode Ora'1d moet roee, dat staat 
vast, andel'S verwordcn wij tot een instiruul en daar hebben 
we er '11 genoeg van in Nederland. Waren we dan aan het 
vastroesten, zaten we op dood spoor of iets dergclijks? rei! 
is dat we een koerswijziging gaall doorvoercn die gepaard 
gaat met een reorganisatie op de werkvloer om vergeli,ik
bare spookbeelden te kercn. De bedo~ling is dat we cell 
vakbond at: misschien betel'. een vukorganisaric worden. 
Voordelen zijn o.a. dat pro.,tiluees lid kUl1ncn worden en 
LO meer inspraak krijgen op de gang vall Lak(On bllmen de 
Rode Draad, die invloed komt ook de democratic ten goe
de, betere aansluiling op de actuele zaken en behoeften 
waarbiJ ook indlviducle dienslverlening tOI de lTIogelijkhe
den za! gaan beboren. 
Momenleel zijn we druk bczig J<Jar invullillg ann te geven 
zodat we samen in het niellwe Jaar cen nicuwe draad 
kWlI1cn oppakken_ 
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Hi nisjongens 

'Blsnisjongcn~ geStigm~Hisecrd ab bl.:llnhazcu", "~)Pl 

het COIllil'Jentaar van Sit.:'tskc :\Ilink in "'Hack Light nr. J. 
rip mijn studie ~Kwc[sbaar. k leLlrig \;11 :.;(;h.1dU\\'Tijk' 0 .... l,:1' 

~ in de prostitulie. Lcuk die rrikkckllJe kor' 

ja:m.mer dal Sieltike het boc'k zo slonJig gekz(.'n 

!lc'efl 'N'u is haar reaCl\C wardg en sl~an .:.::r :lpcrtc 0])

in. Zo txmeerl zc dar ik de vC'rdi"nsti.:n ~:iln 

JongeDS bel> bepaald aan de hand van w,l k(""len Illij 

\'elteldcn_ Hoe komt ze daarbij'! Nogal ]ogi."h heb ik 

ook de jongem hiema;lr ge\'raagd. Ilel "<,,dec I en de 

beleving \''all de jongcns vonnden OVi:r1gl:IlS he~ Uil

gangspUIlI ''OOt hel bcle ondcr/.(>ek. Ook hc\\'een Siels

kc <!at ik gcen onderscheid zoo maken Iu"cn prol"c"io

neel en onproressioneel gcdrng. Waar haall Zc Gal "Il

d,an'.' lnlegendeeL In de lalrijkc gcsprekkcn mel jon. 
g<'ns bcb ik mejUiSI bij7.onder ingcspanncn om te Ie,e" 

\oval hun prvf<.:ssionilJi1t:it 20al inhlllLdt. r.... b;lf O::lt1 \v~1 

n,.l';; jon.geJ1S hier z'i'lr over d~;J,-k.;;n~ En dus niet wal prn

fLs;..ion'llicl:'it vulgl;11:-- de idcologjs.~hc tJrvattingt:11 v~n 

d~ Rode DT8ild ZOLI moet~11 inhollden. SietsKc hlijkt de 

h('rnep~1J)a~ighl;id v"n bisnlsjongen:s: Ie modclk'r'C"l1 na~lr 

w.:H /.ij \lGOT dl.: HOU\,,:.;;ll nor-mail] Viildt. ;\1..... mijn bOL~ 

let~ duid..:':lijk lll~l(Jkt dan is het \\'d d.1( dc:l.L': cmHm.:ip~

lic-iJ~ologlL': ol1voldc')crldc aao::i~lIi, oij dl: bdevjl1~ v'an 

v\.."d bisnis.iflngcn~ die zjchlvlr indi:'Hlaml 'b{,fOCps' nne· 

111('n. HicrLlit blijkl we] "'~·a:trnm (Ie Rude DI"~wd I,C) \ ....'el

nig '-"0<.1[' de jOllgL:llS (c l·)I.::Lck~llen ho:..:d1. In mijn I'mdr.::r

loek prohe-;:r ik h;: (men /ic-Il di.H cr (';';1) uitg<:oreide. \...·c

reId ligl 1usscn h~t n~l'iichlrell ..... ,1Il cell se..:ksliek d,1ild 

votlr g~ld en het bi..~lw.~p::::ma1ig. YL'rt('n~[l ..... an de s~ksUGk; 

diL'nst~11 Icgcll betiding. IJij de jong-:J''lo,; verhJond dc-ze 

wcrdd vcd meer varimie (,1(11) bij de VfL)UWe:O, l)i11 h;:mg.t 

;:<1m~n mel het dllhhcle stigllla op hOlnosek.~u::lliteit ~n 

pro:;;(l(ulie, Ell met de v.;:d kleincrc s:~h;l(~1 van hetjon

g";l1:-;cjl'~l.Ijt- i\b de Rode Dr~"ld <:dl1 mecr fL,,::eling Illel 

jL~l1gcnspro:·ailllli~ wil krijgcl1 d.<3O zaJ 'I.ij ('erst l11eet' in

lieh,1 l1loeCCI1 hehbeJ'l in hoe jungC'IlS i)\ de..: rmktijk Ie 

wC'ck g~l(.ln. Ikt hi) vllol'baat \""L·gdcfjni';:;rl~n VJIl dc .....('r-~ 

~cllill~n ~n [,ilJ)(h':L~rsl;hijns~le..:ll. zmlb Sielske JO~L v~r· 

huh all';,:CTl m~lilf dc probk:mctl \\',wrrll':(: jOI1gl,~r'I... in he! 

pro~litll(ic\verk (c milk...:n hchben. Sic(ske zcgl ook ncr.. 

gl;!l!-i in Iwar c..:ommenlaaf del[ ik ander~ d:Jn Sari van 

dc..:r Poet in rnijn otldct'Loo,;,,::k J);~t ,,1Jeen mel Ncderh'md· 

;"'l:.il)ngen~. ma~rllog he! mc.;;st m~t )\(lordafrika,ulsccn 

.A fl'ik~Wlbl'/Surjn<lilmS~ jongens gt,:-.:prokcn Ileb. Deze 

~\'r.::gl'lling is bij/ondcr 0pv~ilknd. \V~Hl( t1at 7i,in J~ bi~· 

llisj~,ll''1gen~ di~' III Nedcl'land h..... t lllJ toe bjjnn gdh.:~e1 bui

len heeld zijn gchrk.\\,':II. [let prL)slilutie<;ircuit in1\icdcr

land is. ook bij dL: jflngcns. lcg¢tlw(,)ordig bij'l.onJc:r 

.....;;c(kletJrig. \ViJ Si.;,;(skc nn.=( di! vl,Jr/.uim in reil(, zeg.

gen. u<u J..:- Ro(k Draad :l:ul (':()1isL'lK:: t11inJcTllcd~n in 

Neu.;,;rlallrJ JlLCh. h..' biedcl1 ho:..:cH, lll11dilt ze 11i;..:1 .....oldot:.11 

ann dc' id~olo:;i:-;'Che tl0I'l1I.1 Ik boop van ni.;,:.c. 

l)aul van Lil..'ldcr 
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