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Aan dit nu mmer werktcn mee:
Anneke de Vri",,~, Ans van der
Drift, Doortje, D. Kraaklnan,
EmmanuelJe Morta~e, Eva,
Joke Choufocr, Lydia, Marg-d M.,
Margreet vd 11., Mirjam

JIluslralies:
Bella, Chrislel Schols, Fiet van
derVeen
Poto's:
MargJ"(;et, Micke &hlaman
I3lacklight is een uitgavc van ele
Slichllng Dc ROde Dr'<llld, be
langen-<>rganlsalie van prostilu
tes en ex.prostitutes.

Zij dacht dat ik van het Leger was en daarom knikle ze
,~neen even terwijl ze op de barkruk oaast me klom. Ik
had eeo paar Blacklights voor me op de bar geIe.gd en
dronk een sjuutje van het huis. Lydia, met wie ik op pad
was, zilt in de kleedkamer te kletsen met eeo VToegere
eollega die ze hier was tegengekomen. Het was rustig, er
draaide een film waar niem~d naar keek, op de ba!li;. zal
een vrouw7..achtjes mel haar klant te praten.
"Verrek, wal is dat?" Mijn buurvrouw tikte met baar
vinger op de Blackligbts. "Tijdschrifl voorprostituees? Ik
dacbt dat het de Strijdkreet of wiets was".. Ze paktc er
eeo en,begon te lezen, er W!i£ amper genoeg Iichl voor.
Ze moest lacben en las de limerick luidvoor. Er kwamen
nog twee VTouwen bij staan en ook de barkeewr wilde
het blad zieo. Dit was precies waarvoor wij gekomen
waren. De eerste Blacklight was net \lit en ik was angstig
gespanneo of het in de smaak zou vallen. Ik werd niet
teleurgesteld. "Eindeljjk eens iets voor ons" zeiden ze; en
dat hegen we nog vaker te horen.
Overal vandaan krijgen we cntlJousiasle reaetics, br:ieven
en telefoontjes. De hebngrUkste klachtis dat bet bla'd tc
dun is. Qaatmee vall te leven, nietlemin hopen we dat in
de toekomst te verandereo. Een Spaanstalige uitgave
staat oak op ons verlanglijslje. Dit alles is vooral een
getdkwcstie.
Een ander punt is de vcrsprciding, die we ou vrijwel
belemaal zelf doen. Wij gaan de ramen langs en de clubs'
in en we adverteren. Wat zou er gebcuren als we
Blacklight in de vrijc verkoop doen: bereiken we dan
meer hocren of wordt het blad dan vooral door
buitenstaanders gekocht?
Oit tweede nummer heefllang op zich laten wachten.
Dat komt mel door gcbrek aan ideecn, die hebben we in
overvloed. De oorzaak is on7-C onervarenheid met het
maken van cen tijdschrift gecombinccrd met tijdgcbrek,
want we hebhen allerna(ll oak ander werk co doen dit
'erbij'. Wij kunncn ous nog best verslerking van de
rcdactie gebruikcn. Hcb jij zin om mee te doen cn kun jc
er tijd aan hesteden, neem dan contact met ons op. Ook
kopij en illustral ies, vuoral foto's zijn wclkolD.

Blaeklight kun jc bestelh.:n door
[3,95 per exemplaar plus [2,50
portokoslen over Ie maken op:
banknummcr 45.43.83.428, of
postgironummer
59.31.045.
Schrijf er wei bij welk nummer
van Blaeklight je beslell.
Fen abonnement voor vier
nu mmcrs kOSI f 22, = iuelusicf
verzenden.
Je kunl OilS bellen:
tel.
020·243366 of schrijven:
poslbus 16422
tOOL RM Amsterdam.
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Ik had de laatste tijd slecht I'erdiend, dol kan gebeuren nietwaar?
Hij was daar l1iet zo blij mee.
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