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Deste RC'lctic, 

Ik sohrij f deze brief uit vcrdrict, w"nhoop en [rusualie.
 

Ik hoop dat ik op deze man;er misschien cen oplossing
 

vind voor mijn problcem en dal v.m mijn doc:bler.
 

Mijn na>m is l\nnie. Ik ben 26 en ik bell de voogdij over
 

mijn 7-jarigc dochtcr kwijl.
 

De ,"dder vall mijn kind is 3l! en werkl at 8 janr bij de
 

rijkspolilie Ie waler.
 

Omeieel WOOIl.I onzc dochle1" bij mijn ex-man. maar het
 

merendeeJ van de lijd ZOIg1 zijn 6O-jarige moeder vOOr
 

haar. Ze gaat ook in de OOIllt ,-an oma na" sehonl. ler·
 

"ijl haar ''3Jkr d33r cen httl eilld vandann wonnl.
 

Om cen duidelijk bedd '':In de gezil\%il,,"lie Ie geven.
 

zaI ik ,enell"" hoe mijn e.<-man ell ik elbar leerden
 

RlItI\. 

lk ben in 1988. toen ik 15 was, begollnen ai' pro.tiluee. 

Toen ik 17 \\'3S... ontmoeue ik m(jn ex-man voof"l ~ers1. 

Mijn ex logeerde bij zijn (,,)lIeg~, Marcel. Marcels 

vriendin "'as zclf uit logcn;n. Dc t\l,,'ee mllnncn bcsloten 

cen escortservice in Amslerdam Ie bel len. Ze beslelden 

1\\"CC meisjes voor twct.~ uur. Eon van dil: mei~j<,:s was iI<. 

Mijn coliega ging I11d M{lrcd rncc ~n ik met mijtl ~x. 

3: anoop V;)n de twcc uunjes escort, \',"isselden l11ijn ex 

en ik elk3.liTs 1ch..~rOOllnununers Ull. Vier dJgcn·I<JLcr bcl

de lrij me op. Of ik een d"lfie mee uit wild". Danr ben 

ik op ingegaan. \lie vonden het allebei geLellig cn we 

blf;\"Cn met clk~ar omg<HIH. 

ijn ex wcr!cte en wOI)nde in '4oord.Hollatld en ik 

v.'OOnde oflicieel nug in cen rtmdg\~mccfltc van I\m:::;'[l,,;r

~ maar ik 7..;.1. dgcnhjk steeds hij mijn ex. Ecn \I,:l:ck 

na onze kcnnjsmakjl1~ '\'is! hij dal ik gCl;m 1':> was, 7.03]5 

bel C'Scorbliro me had opgedragen Ie verldlcn. maar 17, 

Zelf yond hij dal geen prohleem, DI, ik maar tegenover 

zijn famillie en coJJe~<I·> hlecfvolhouden dat ik 1'1 W"S. 

Hij was bang dat hij problemen zou krijgen als bekelld 

;erd hoe oud ik werkelijk "'<IS, D"ll'i,ico wilde hij niet 

lopen, zei hij. 

Drie maandcn later bleek dallk z,vanger ":u~. \VC von

den <fut ik niet mecr kon bl ij ven werken. We hadden be

sIottn dal ik lwaalfmmmden niel ZOll 'toppen. Ilij stoml 

tt "-el op dat ik mijn uilkcring in de gcml=tute \\'aar ik 

ingeschrevi;:'!n, aal1hield. 20 ZOlldcr1 \\'e he! f!nun R 

ciic.lloch nog kunnen redden. Toen die twaalf mllanden 

om v.:areD, vond mij II ex da4 ik wecr aan het \\'crk moesl. 

Ooze dochter was toen 6 111(1"W(k:n oud. DooT de Ienjn

gen die mijn ex inn1iutk.~ls was .m:mgl;g~l:)n - voor (ic 

a.:m...~haf van ecn howcn vlo~r en een auto - ;}('·htte hjj 

bet niet meer mogelijk om de enige kUSI\villI1Cr te zljn. 

ijn ex lcIopte ""ak hij zijn ouder:; aan vMr fimtneide 

ers 'ZOudcn \l,'e som!' nict cells te eten lwbbcfl. 

hadden we bcsloten dalik ,veer nvec d~lg(.'n in de 

"'''eden. Or vrijdag en zalcrdag. Ik w~s 

acbuicn.. lk berrinner m~ die ~~rS!1,,; d~)g nag. \\:i.: 

bebbea IIOl! ID3:IT vijllig gulden voor Iwee weken, zci 

mijn man, <bt redden '"''0 met. Dc volgcnde dag, llnl 

18.00u.~. .<dIe lrij rneop de (rein naar Den Haag. 

Ilij had ~ docbter mec naar hel station genomen en 

hij zoo de rest \"lID de a\'ond oppassen. Ik ver\'olgde 

mijn reis naar de GeIeenstr3aI. Mijn e~ vond deze loca

tie veiliger i.\'.m. zijn bsan. 

Om achl uur kwam ik aan in de Geleenstr:lal. Dc 7.£lken 

gongell gaed. Ik Lelle de ee",le dag aI 1100 gulden om, 

\\;aarvnn ik na atlrek Vj1n raamkosten.., elcn en reiskos

lell, ~O() gulden overhield. Mijn e~ sioeg op lilt van dil 

be<lrag. rJij Yond hel 'Ie gek' dal ik in achluur lijd 1.0 

niel genoeg binnen, dan smeel hij de S:lIOlllnfcl III de 

randle. Aan he! hujshol.ldcn dc~d hij nicts.. Zodra zlj n 

dicnsl erop zat, gillg hij TV kijkctl. kotrie drinken en 

mel de hond wandelcn, Meer kon hU niet. I-lij had on1

Lcttend last vun migraillc-aanvallen en W:l~ z'\'ilar over

vermocid. 

De reistijd van (1;lkens t"wec um het;.'o cn twee uur tcrug. 

uit Denl-J~t<.lg hL'gon me op le brckcn. Mijn ex wilde ab

solulJ[ nit:( d<H ik dichter bij huis ging \vcrkcn. ZijlJ bllan 

tou in gn'aar kunnen k.ot11cn. Mil.i)f jk dacht: jO\lW v..'(;tk 

houdr ons niet in leven: h('( mijne weI ~ Dus. wm.t.rOIl1 ZOU 

ik nlC( weh in onzc wt)(mplo.ats gaan werken? 

Dc volgcnde d,g broeht mijn e~ n", w~er noar hel Slal;

on. 1\h"r de!.e keer stapte ik bij de eerste h"lte 01 uit, Ik 

was het reizen La£. Tk bJecf gc\\"non ill de stad \Vilar wc 

woondl:n en ik ging aim de s.lag in Club CleopatrlJ hij 

Kec~ de. Z....vart. 
N" nndcrhalfjaar gihg hc( pczcn VDor mijn 'gczin' me 

de;,: ked uithangen. Mijn ex \verd ~rg gllli'.ig. Ik sprak 

met Kces, de eigl1n8~:lr' van de club. at' d~[ ik ..va[ gdd bij 

hem opzij kon z(:((en. AI$ ik 700 gu Iden verdiend h,l~L 

d~n nam lk daarvan 400 guhkn mec naar huis. Dc Tl,,;sl 

liet ik tlChh::r bjj Kees. loltJer mcxicweten van mijn ('.x. 

wi:::.( ik via de geml;clltC. in onZe \vl)onphw[s ('en hUtS (e 

rL~gclcn. Omdal ik heltmanl niemand hiu.L zag ik me ge

noodzaakt ~an mijn moeder in Den Haag Ie Vr'llgen of 

zij vOot lWce rmwndcn op hailr klcinkind wjld~ passcl1. 

20d", ik "Ill" kon regekn. hel hl/is opknappcn, enL. 

Mijll moeder slemde in. Ik vroL"g haar ofze n('g COIlI"cl 

h~ld mct mijn toemrwlig~ man. Ze zei van nicL. Ik ~pfi1k 

tc:n dalum (lfmel.mijn moedcr en regcld~: cc-n c.hauffeur 

die mij en mijn doehler met Inmr spullctjes naar !nijn 

rnoetier kon bTl:ngerl.
 

Toen ik bij mijn moeder ""nkwarn. hleek dal ze al die
 

tijd conwlCl had gChlld lnet mijn ex. Ze had bem L~j[gC


n<'ldigd omdo.1 ze wilde weten waf er man de hand was.
 

HL:1n !'lam ze seriL:l.I·s. Zc kcck nan hem op mndat hij bij 

de polilie zal. Z" wilde !liel op mijn kind p"s,en, 'vlijn 

man In)k onzc UnCh[Cf uit mijn handcn en nam haar Inc· 

teen mee. tcrllg naar huts. lk kon da3T nicts tegen OllllcT' 

nemen.
 

""'lijn ex i~ mete~11 ru.lar /.ijn haas gestapl om uil Ie leg


gcn u.a( onze relatiL: O"cr was..4. Is redCLl votJr de beejn~
 

diging van Ot1Ze rdatic. gafhij op Jw ik fllCt ~rimineien
 

/.OLJ omg.:lan. 

Uil 'v..::(ljghej(bovcrwegillgen~ vn...K:g hij om onmlddcl~ 

lijk~ ovt.::rp1::a[{lsing nattr ;\n'I~HL:rd3m. Ook zijn mc..H.~dcr 

WoOn! daat. 

I-lij v(md dat onze dOt:htcr bere)' onder zijn !wcde en die 

Vim /.ijn oude mocller kon op,groeicn. daar ik ....olgens 

hern labid ZOU /i.in. MC1een is hij mc( di[ ve)'h~>ll J'lilar 

de R.1~d VOtll" dl,,; Kind~,:rbeschcll'nirtg ger('nd. Nog vll(lr 

ze mij ooil gesprokcn hadden, hnd de Ra"ti voordc Kin

derbescherming du;delijk parlij gekozen. Ik wa, im

mers c(,.':n 'prostiruce en d:Jarnm dcugde il< bij vnnrbflilt al 

nict. De Kinderb,;;s<.:ht·rming vond vcrdcr ondcrzoek 

~lan ook niet nodlg. l\.'lijJl ex heen CCTsl ,gcprobeerd mijn 

mcuhels vO('lr ;rich te houden. nl:J(lT tocn blt::ek di1t hij 

me dil(lrmCC oic[ kon rtlken, hc:cfl hij het via mijn doch

ler gespccltl. Hij gebruikt h"ar louler om mij Ie hreke". 

pure POWl~TpI3Y. Ze is ir~middcls 7 en ze kHn nog stced~ 

niel bebonrlijk lezell, ~ehrijvel\ or zwcmmen. Hij kijkl 

nict naar haJr aliI- Ze is ahijd bij om,1. 

Onze dochtct \Vern cell \~'~lrc ohscssic vOOr J~ moed~r 

van mijn ~~x. Ze had zeif graag nog een kind gC\vi(d. 

maar up haar 52ste WIl.> het daarvoor Ie 1,,,,1. Van olle fo· 

to's dil..~ ooit wm mijn dochtcr gell1aakt \\·t:rdc:n, hceft zJj 

d~ ncgntieven. Zdl~ hel gcboot1eb~)L:k van rnijn dochlcr 

heeft z¢ ziehzdft<>egec.igend, lij maakte uit hoe d~ kin

dcrkamer wcrd ingeri~ht. Zc dTOng er bij hanr 7.o0n or 

m~n hcbben mijn L:X-f\HJn en zijn moedL:r CrVoor gc

20rgd dot ik tie afgdopell vijfj""r niel op de 'ehool "an 

rnijn dochLL.:rl.ie mocht kamen. Zu prnhcerdcn ze ntij hd 

recht I.e untncmcn om de onlwik.kclingcn van mUn kind 

lc kunucn volgen. Gelukki~ slcmJt de reChlL:T hicr rlIel 

mee in. Mijn doehler ziel I"",r "ader z¢ldcn. Ze IS altLJti 

hij zijll 60-jarige moeder. De 'chool Weel dal. m'.1t doet 

tr niets a~lJl. 

Ruim vij r jaar na de seheiding. mu je lOch denkcn tl~t 

Il'lJjn ex tens ('en keer ceo nicm...·c vri~ndiJllOU kUllnen 

ZOl.~ktn. ~laar hij is nog ~lcL'ds .aileen maar mel rnjj bc

zig. Van mij n do~h1cr krijg ik Ie horet~ (hit hij t"Cgelma

t ig. komt p0$.lcI1 in mijn woonomgcvlng. Mijn dochtL:T 

zi1 dan adder in zijn auto, J-Ijj l·fc:kt cI..:: kcn(ekens fltl van 

mijn vri(,l1den en kijkt dan in dt politiecornpulcr or zc 

eGIl 'IrafhlDd hebben. D"lIma bcspreekt hij hun gege· 

Vens mel mijn moeder in Den IIn.g, Hij doel meer ,-an 

die enge dillgen om O1ij ,gccn nieu\'v' leven 1t gunncn. 

MomeJltt.::cl i~ cr een regeJing gLLrolTen, \va.:mlm.lr ik 

mijn dochter t\vee \\'cckendelJ pcrmaand. t"vcc dagen in 

de h:rst\·akantic en twcc dugcn in de hCrr'llV3k~nlic 

mng zicn. Oat vindt dc T~dlter voor voorlopig. \vd vol

unendc. Jvlijn advOi.:iltc hccfl dele rcgding kunretJ af

d,,'illgen, Maar de dage" die ik nlel mijn dochtcr kan 

doorbrellgl':n zijn s.ch.1C1rs. 

Tijdeus l)nZe relalje intimidccrdc mijn (~X rnij stee:ds 

door rnij er constant i)an Ie hcrinneren d3l de stem V;jfl 

een politie-agent WQr lwec tell. Hij heefl gdijk gekre

gen. Wanl icdere keer ,11s ik VOQr n1ijn dochler weer 

eenS n:luf de rcchlcr (oc moc~. dall waig ik Van dll 

rechts,ystcem. Zodra ik een pill ilk-agent zie \\'OI'd Lk 

nog mi~:-.clijkcr. Ik ben rlitt van plan lllijn l1wnd nog 

hmger te houden en ee" 'dubbelleven' Ie leiden. Dua

r<lm werk ik nu .llwee jaar in een kinderboetiek. I.k wil 

gercehligheid. Voor mijn doehter ~L1 \'001' meulf lk w\1 

gehoord worden. 

Mw. Rijkanl'CJ, 

Amstcrd..am. 

Om priwu.Y"',eUefJen zijn nf.JNtcn en andt're liemm'l"k"n 

lHJ(HUOII /J('r.wmef1 OIJerdliidefijk nel'kenhaar 'Z~'fl. ~'('r

anderd 01 "l:egx(d~,(t'lt. Naum E'f} odres Win de \"r'In·IJ.!"{i;'T 

zijn bek"lIIll>ij de redoClie, 

~t'u hIe .\·chrljf~(e!' V(ln dele brief ell de Black Light 

reduL'lie) zouden f'(!CI('Iics. Qd,,"ic~f1n en/(JIs'l!1Jnbefuigin~ 

Xeli len ::f?crslf.~ l'oYwllleJ'{!n. ie kiml ji.~ inlendinglrr!lJ{.'[j(' 

rich~eJ) cwn:
 

Redacrit' fllack Ughl
 

l'ostOIlS 16422
 

/0(// RM Amsterdam,
 

,11.\' je Hier wNr d(l! je hl'iefen/oj'oepwilde gegcvcfls 81.!~
 

publiu;-c-rri worden. vermeld dar dan e~t;plicieJ. Vcrmd('
 

in jf? ;11::f1ndiugkf!{Juie ook steeds t't'n rdtioonnruume(
 

enlofiJ.(lre.~ wuorjc It? bt~~iken heflf. .Ie po.~( l\'ord' md
 

//.jfE'ys(e JiS('I1J lie be.hmrddJ. 

Blllck Light I5 


